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تقدیم به ملپومن1، الهه ی الهام بخش تراژدی
امیدوارم از کاری که کردی راضی باشی
ر.ر

1- Melpomene



پیشگویی شوم

واژه هایی که به حافظه سپرده شده اند، می سوزند، 
پیش از آنکه ماه نو بر فراز کوه شیطان به پا خیزد. 

مرِد دگرگونی در نبردی سهمگین درآویزد، 
تا کشتگان بی شمار، سراسر تیِبر1 را فراگیرد. 

اینک، خورشید باید راه جنوب را در پیش گیرد؛ 
از هزارتوی تاریکی به  سوی سرزمین مرگ سوزان، 

تا سوارِ اسب سپیِد تیزپا را بیابد
و َدِم گوینده ی معماها را از چنگال او برهاند. 

لستر2 باید به  سوی قصری در غرب روان شود؛ 
دختر دمتر3، ریشه های باستانی خود را خواهد یافت. 

تنها راهنمای ُسم دار این راه را می داند، 
که چکمه های دشمنان خویش را به پا کنی و در آن گام بگذاری. 

آن گاه که هر سه َتن نمایان شوند و زنده به تیبر برسند، 
تنها در آن هنگام، آپولو4 به شادی، پای کوبد. 

1- Tiber 2- Lester
3- Demeter 4- Apollo
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نه. 
حاضـر نیسـتم این بخـش از ماجرایـم را با کسـی در میـان بگـذارم. بدترین 
و تحقیرآمیزتریـن هفته ی تمام عمر چهارهزاروخرده ای سـاله ام بود؛ تراژدی. 

فاجعه. دل شکستگی. درباره اش به شما چیزی نخواهم گفت. 

چرا هنوز اینجایید؟ بروید دنبال کارتان!
ولی افسوس، گمان کنم چاره ی دیگری نیست. شک ندارم که زئوس2 از 

من انتظار دارد این ماجرا را به  عنوان بخشی از مجازاتم برایتان بگویم. 
انگار همین کافی نیسـت که من، ایزد پیشـین آپولو، را به نوجوان میرای 
جوش جوشـی و شکم گنده ای با نام مستعار لِسِتر پاپادوپولوس3 تبدیا کرد. 
انگار همین کافی نیسـت که من را به ماجراجویی خطرناکی فرسـتاد تا پنج 
پیشـگوی بزرگ باسـتانی را از چنگ سه امپراطور شـریر رومی برهانم. حتی 

Cronut -1: نوعی شیرینی که ظاهر آن شبیه پیراشکی است و با خمیر کروسان درست می شود.
انتهای  در  آپولو،  فهمیدن حرف های  راهنمای  در بخش  و مکان ها  اسم شخصیت ها  توضیح   :Zeus -2

کتاب، آمده است.
3- Lester Papadopoulos

1
یه زمانی آپولو بودم

حاال یه موش  هستم توی هزارتو
کمک و کرونات1 بفرستین
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انـگار ایـن هـم کافـی نبود که مـن را که پیش تر پسـر عزیز دردانـه اش بودم، 
بنده ی نیمه ایزد دوازده ساله ی قلدری به نام مگ1 کرد!

عالوه برهمه ی این ها زئوس می خواهد شرمم را برای آیندگان نیز ثبت کنم. 
بسیار خب. اما به شما هشدار می دهم که در این صفحه ها چیزی جز رنج 

در انتظارتان نیست. 
از کجا شروع کنم؟

بی شک از گرور2 و مگ. 

دو روز بـود کـه در هزارتـو پیـش می رفتیـم؛ از روی گودال هـای تاریـک 
می گذشتیم؛ دریاچه هایی از زهر را دور می زدیم؛ و از میان پاساژهای خرابه ای 
عبور می کردیم که چیزی جز مغازه های حراجی وسـایا هالووین و بوفه های 

مشکوک غذای چینی نداشت. 
هزارتو می توانسـت مکان گیج کننده ای باشـد. مثا شـبکه ا ی مویرگی که 
زیر پوسـت دنیای میرایان کشـیده شده است و بی توجه به قانون های زمان 
و مکان، زیرزمین ها، فاضالب ها و تونا های فراموش شـده ی سرتاسـر سیاره 
را به هـم متصـا می کند. ممکن اسـت از دریچه ای در رم وارد هزارتو شـوید، 
سـه متـر آن طرف تـر دری را بـاز کنید و خـود را در اردوگاه آموزشـی دلقک ها 
در شـهر بوفالو3 ایالت مینسـوتا4 بیابید. )خواهش می کنم چیزی نپرسـید. 

دل وجیگرم ریش شد.(
من درکا ترجیح می دادم از هزارتو دوری کنم؛ اما از بخت بد، پیشگویی ای 
کـه در ایندیانـا5 دریافـت کرده بودیم، حسـابی دقیـق بود: از هزارتـوی تاریکی 
به سوی سرزمین مرگ سوزان. چه مهیج! تنها راهنمای ُسم دار این راه را می داند. 

1- Meg 2- Grover
3- Buffalo 4- Minnesota
5- Indiana
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اما به نظر نمی رسید راهنمای ُسم دار ما، گُرِور آنِدرووِد1 ساتیر2، راه را بلد باشد. 
برای چهلمین بار گفتم: »گم شدی.«
اعتراض کرد: »هیچ هم گم نشدم!«

او با شـلوار جین گشـاد و تی شرت سـبزش، که رنگرزی گرهی شده بود3، 
پیـش می رفـت و ُسـم های بزی اش در کتانی های نیـو باالنس520 اس4، که 
مخصـوص او طراحـی شـده بود، می لرزید. موهای فرفـری اش را با یک کاله 
بافتنی قرمز پوشانده بود. من که نمی دانستم چرا خیال می کرد این لباس ها 
باعث می شود بیشتر شبیه انسان ها به نظر برسد. برجستگی شاخ هایش که 
کاما از زیر کاله پیدا بود. روزی چند بار ُسم هایش از کفش درمی آمد و من 

کم کم از اینکه نقش کتانی جمع کِن او را داشته باشم، خسته می شدم. 
در سـه راهی راهرو ایسـتاد. در هر سو، دیوارهای سنگی ناهموار در تاریکی 

پیش می رفت. گرور دستی به ریش کم پشتش کشید. 
مگ پرسید: »خب؟«

گرور از جا پرید. او هم، مثا من، طولی نکشیده بود که از نارضایتی مگ بترسد. 
البته نه اینکه ظاهر مگ مک کافری5 چندان ترسـناک باشـد. او به نسـبت 
سنش ریزنقش بود و لباس هایش به  رنگ چراغ راهنمایی رانندگی ـ پیرهن 
سـبز، جوراب شـلواری زرد و کتانی هـای سـاق بلند قرمـز ـ بـود و از بـس در 
تونا هـای تنگ خزیـده بودیم، همه ی لباس هایش چرک و پاره بود. موهای 
کوتاه و تیره اش تار عنکبوت بسـته بود. شیشـه های عینک گربه ای اش چنان 
کثیـف بـود که اصالً نمی فهمیدم چطور ممکن اسـت جایی را ببیند. روی  هم 
 رفته شبیه بچه ی مهدکودکی بود که از دعوایی خشونت بار سر به دست آوردن 

تابی الستیکی، در زمین بازی، جان به  در برده باشد. 

1- Underwood 2- Satyr
3- در این شیوه ی رنگرزی پارچه را می پیچند یا گره می زنند و سپس رنگ می کنند تا طرح های زیبا و 

متنوعی روی آن ایجاد شود.
4- New Balance 520S 5- McCaffrey
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گـرور به تونا سـمت راسـتی اشـاره کـرد. »مـ... مـن کامـا مطمئنم پالم 
اسپرینگز1 از اون وره.«

مگ پرسـید: »کامالً مطمئنی؟ مثا دفعه ی قبا که از یه دستشـویی سـر 
درآوردیم و یه سایکالپس2 رو وسط کارش توی توالت غافلگیر کردیم؟«

گرور اعتراض کرد: »اون که تقصیر من نبود! تازه، بوی این مسیر به نظرم 
درسته. بوی... کاکتوس می ده.«

مگ هوا را بو کشید. »من که بوی کاکتوس احساس نمی کنم.«
گفتم: »مگ، این ساتیر قراره راهنمامون باشه. چاره ی دیگه ای نداریم جز 

اینکه بهش اعتماد کنیم.«
گـرور هاف وهوف کنـان گفـت: »ممنـون کـه این قدر بهـم اطمینـان دارین. 
یـادآوری روزانـه: من نخواسـته بودم که با جادو به اون طـرف مملکت احضار 
بشـم و توی یه باغچه ی گوجه فرنگی روی یه سـقف، توی ایندیاناپولیس3 از 

خواب بیدار بشم!«
حرف هـای شـجاعانه ای بـود، امـا از دو حلقـه ای که در انگشـتان وسـطی 
مـگ بود، چشـم برنمی داشـت و البد نگـران بود شمشـیرهای تیغه خمیده ی 
طالیی اش را ظاهر کند و او را مثا کابریتویی4 که به سـیخ کشـیده و بریان 

شده باشد، تکه تکه کند. 
از وقتی که گرور آندروود فهمیده بود مگ یکی از دختران دمتر، ایزدبانوی 
رویانـدن چیزمیزهـا اسـت، طـوری رفتـار می کرد که انـگار از او بیشـتر از من 
حساب می برد که یکی از ایزدان پیشین المپ هستم. زندگی عادالنه نبود. 

مگ دماغش را پاک کرد. »خب. من فقط فکر نمی کردم دو روز این پایین 
سرگردون بشیم. تا ماه نو همه ش...«

حرفش را بریدم: »سه روز دیگه مونده. می دونیم.«
1- Palm Springs 2- Cyclops 3- Indianapolis

Cabrito -4: به گوشت بزغاله در زبان های اسپانیولی و پرتغالی می گویند.
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شـاید رفتارم کمی خشـن بود، اما نیازی نداشـتم نیمه ی دیگر پیشـگویی 
یادم بیاید. وقتی ما رو به جنوب می رفتیم تا پیشـگوی بعدی را پیدا کنیم، 
دوسـتمان، لئـو والِدز1، سـوار بـر اژدهای برنزی اش، شـتابان، سـمت اردوگاه 
ژوپیتـر2، منطقـه ی آموزشـی نیمه ایـزدان رومی در شـمال کالیفرنیـا3، پرواز 
می کـرد و امیـدوار بود بتواند درباره ی آتش، مـرگ و فاجعه ای که ظاهرًا قرار 

بود هنگام ماِه نو بر سرشان ببارد، به آن ها هشدار دهد. 
سـعی کـردم لحنم را کمـی آرام تر کنـم. »بهتره فرض کنیم لئـو و رومی ها 
می تونـن از پـس هر اتفاقی که قراره توی شـمال بیفتـه بربیان. ما وظیفه ی 

خودمون رو داریم.«
گرور آهی کشید: »یه عالمه هم آتش داریم.«

مگ پرسید: »یعنی چی؟«
گرور مثا دو روز گذشته همچنان از جواب دادن طفره رفت. »بهتره اینجا 

درباره اش حرف... نزنیم.«
طـوری وحشـت زده بـه اطراف نـگاه کرد انـگار ممکن اسـت دیوارها گوش 
داشـته باشـند؛ کـه البتـه احتمالش هم بـود. این هزارتو سـازه ای زنـده بود. 
بوهایی که از بعضی راهروهایش برمی خاست، باعث شده بود تقریبًا مطمئن 

شوم دست کم روده ی کوچک دارد. 
گرور دنده هایش را خاراند. قول داد: »سعی می کنم هرچه زودتر به مقصد 
برسـیم، بچه هـا. ولـی این هزارتو هـر کاری که دلش بخـواد می کنه، دفعه ی 

قبلی که با ِپرسی4 اینجا بودم...«
حالـت آرزومنـدی بـه چهـره اش آمـد؛ هـر بـار کـه بـه ماجراجویی هـای 
گذشـته اش با بهترین دوسـتش، پرسـی جکسـون5، فکر می کرد، همین طور 

1- Leo Valdez 2- Camp Jupiter
3- California 4- Percy
5- Percy Jackson
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می شد. نمی توانستم سرزنشش کنم. پرسی یکی از آن نیمه ایزدان به دردبخور 
بـود. متأسـفانه نمی شـد او را به راحتـی راهنمـای سـاتیرمان در یک باغچه ی 

گوجه فرنگی احضار کنیم. 
دستم را روی شانه ی گرور گذاشتم. »ما می دونیم که داری همه ی تالشت رو 
می کنی. بیا به راهمون ادامه بدیم و همین جور که داری هوا رو بو می کشـی تا 
کاکتوس ها رو پیدا کنی، اگه بتونی سوراخ های دماغت رو بیشتر باز کنی و دنبال 

بوی صبحونه، مثالً قهوه و کرونات های لیمو و افرا هم بگردی، عالی می شه.«
به دنبال راهنمایمان به تونا سمت راستی پیچیدیم. 

طولی نکشـید که راهرو تنگ و باریک شـد و مجبورمان کرد خم شـویم و 
به سـختی بـه سـتون یک پیش برویم. من در وسـط باقی مانـدم که از همه 
امن تر بود. شاید این کار به نظر شما شجاعانه نباشد، اما گرور یکی از اعضای 
ساتیرهای حاکم بر شورای بزرگان ُسم دار و یکی از اربابان حیات وحش بود. 
قدرت هـای خارق العـاده ای را به او نسـبت می دادند، بـا اینکه من هنوز ندیده 
بـودم از آن هـا اسـتفاده ای بکنـد. مگ هم نه تنها می توانسـت با دو شمشـیر 
زریـِن تیغه خمیده مبارزه کند، بلکه کارهای شـگفت انگیزی هم با بسـته های 

بذر گیاهان که در ایندیاناپولیس جمع کرده بود، می کرد. 
امـا از طرفـی مـن هـر روز ضعیف تـر و بی دفاع تـر از روز قبا می شـدم. از 
زمـان مبارزه مـان با امپراطور کومودوس1 که با درخشـش نور ایزدی ام کورش 
کـردم، دیگـر نتوانسـته بـودم حتـی ذره ای از نیروهـای ایزدی پیشـینم را به 
 کار بگیرم. انگشـتانم کند و سـنگین بر رودسـته ی2 یوکللی3 جنگی ام حرکت 
می کـرد. مهارت هـای تیراندازی ام خیلی ضعیف شـده بود. حتی وقتی به آن 
سایکالپس داخا توالت، تیراندازی کرده بودم هم یکی از تیرهایم خطا رفته 
بود. )نمی دانم کداممان بیشتر خجالت کشیده بود.( در همین حال شدت و 
1- Commodus

2- قسمتی از سازهای زهی که محا انگشت گذاری نوازنده است.
3- ساز زهی شبیه به گیتاری کوچک است.
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تعداد تصویرهایی که در بیداری می دیدم و گاهی باعث می شـد افلیج شـوم 
هم بیشتر شده بود. 

هنوز نگرانی هایم را با دوستانم در میان نگذاشته بودم. 
می خواستم باور کنم که قدرت هایم فقط در حال تجدید قوا هستند. هرچه 
باشد چیزی نمانده بود آنچه در ایندیاناپولیس از سر گذرانده بودیم، نابودم کند. 
امـا احتمـال دیگـری هم بود. من در ماه ژانویه از المپ افتاده و در سـطا 
آشغالی در منهتن1 سقوط کرده بودم. ماه مارس رسیده بود. این یعنی حدود 
دو مـاه بـود که به  شـکا آدمیزاد درآمده بودم. این احتمال وجود داشـت که 
هرچه بیشـتر به شـکا انسانی باقی می ماندم، ضعیف تر می شدم و بازگشت 

به حالت ایزدی ام دشوارتر می شد. 
دو بـار قبلـی کـه زئـوس مـن را به زمیـن تبعید کـرده بود هـم همین طور 
بـود؟ یـادم نمی آمـد. بعضی روزها حتی نمی توانسـتم طعم َامبروژا2 یا اسـم 
اسـب های ارابه ی خورشـیدم یا چهـره ی خواهر دوقلویـم، آرتمیس3 را به یاد 
بیـاورم. )اغلـب می گفتم اینکه نتوانم صـورت خواهرم را به یاد بیاورم، خیلی 
هـم خوب اسـت، اما حسـابی دلتنگش شـده بـودم. اگر جرئـت دارید به او 

بگویید من چنین حرفی زده ام.(
خزیدیم و در راهرو پیش رفتیم. تیر جادویی دودونا4 مثا گوشـی تلفنی 
که روی حالت سـکوت گذاشـته شـده اسـت، در تیردانم وزوز می کرد، انگار 

می خواست بیرون بیاید و مشاوره بدهد. 
سعی کردم نادیده بگیرمش. 

قبالً که چند بار از این تیر راهنمایی خواسته بودم، هیچ کمکی نکرده بود. از آن 
بدتر اینکه با انگلیسی شکسپیری حرف زدنش هم هیچ کمکی نمی کرد. آن قدر 
چه بسیار و آری و همانا می گفت که از تحملم خارج بود. هیچ وقت دهه ی نود 

Manhattan -1: یکی از پنج ناحیه ی تشکیا دهنده ی شهر نیویورک.
2- Ambrosia 3- Artemis 4- Dodona
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را دوست نداشتم. )منظورم دهه ی 1590 است.( شاید وقتی به پالم اسپرینگز 
رسیدیم، نظرش را می پرسیدم. البته اگر به پالم اسپرینگز می رسیدیم. 

گرور سر سه راهی دیگری ایستاد. 
سـمت راسـت و بعد سـمت چپ را بو کشـید. دماغش مثا خرگوشـی که 
بـوی سـگی به مشـامش خورده، می جنبیـد. ناگهان فریـاد زد: »برگردین!« و 
عقب عقـب برگشـت. راهـرو آن قدر باریک بود که افتـاد روی پای من و باعث 
شـد مـن هـم به طـرف مگ پرتاب شـوم و او هم کـه جا خورده بـود، غرید و 
محکم روی زمین نشست. قبا از اینکه بتوانم به این وضعیت اعتراض کنم، 
گوش هایم گرفت. هوا تمام رطوبتش را از دست داد. بوی زننده ای، شبیه قیر 
تـازه در بزرگراهـی در آریزونـا1، فضای اطرافم را پـر کرد و دیواری از آتش زرد 
در آن سوی راهرو غرید. برقی از حرارت ناب در مقابلمان درخشید و با همان 

سرعتی که آغاز شده بود، به پایان رسید. 
گوش هایم خش خش کرد. البد به دلیا خونی بود که در سرم می جوشید. 
دهانم چنان خشـک بود که قورت دادن بزاقم غیرممکن شـده بود. تشخیص 

نمی دادم خودم هستم که بی اختیار می لرزم یا هر سه نفرمان. 
»اون... اون دیگه چی بود؟« نمی دانسـتم چرا اولین غریزه ام این بوده که 
بپرسـم کی بود. چیزی در آن انفجار بود که به طور وحشـتناکی آشـنا به نظر 
می رسـید. احسـاس کردم در دود تلخی که از آن به  جا مانده اسـت، بوی گند 

نفرت، سرخوردگی و حرص به مشامم می رسد. 
کاله بافتنی قرمز گرور بخار می کرد و بوی پشم سوخته ی بز از او برمی خاست. 

بی رمق گفت: »این یعنی داریم نزدیک می شیم. بهتره عجله کنیم.«
مگ غرولندکنان گفت: »من هم مدام همین رو می گم. حاال پاشو ببینم.« 

و با زانویش من را زد. 
به سـختی از جایـم بلند شـدم و تا جایی که در آن تونـا تنگ ممکن بود، 

1- Arizona
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راسـت ایسـتادم. حاال که آتش از بین رفته بود، احسـاس می کردم پوسـتم 
عرق کرده اسـت. راهروی مقابلمان چنان تاریک و سـاکت شـده بود که انگار 
اصـالً امـکان نـدارد بتوانـد آتـش جهنـم را در خود جـا بدهد؛ اما مـن آن قدر 
در ارابـه ی خورشـید وقـت گذرانـده بـودم که می توانسـتم حرارت شـعله ها را 
اندازه گیری کنم. اگر در آن شـعله گیر افتاده بودیم، یونیزه شـده، به پالسـما 

تبدیا می شدیم. 
گرور تصمیمش را گرفت: »باید بریم سمت چپ.«

گفتم: »اِممم، چپ همون طرفی بود که ازش آتش اومد.«
»سریع ترین راه هم هست.«

مگ پیشنهاد کرد: »چطوره برگردیم؟«
گرور اصرار کرد: »بچه ها نزدیکیم. احساسـش می کنم. ولی ندونسـته وارد  

بخشی از مارپیچ شدیم که مال اونه. اگه عجله نکنیم...«
جیرررر!

صدا در راهروی پشت سرمان پیچید. دلم می خواست باور کنم یکی از آن 
صداهای مکانیکی تصادفی اسـت که هرازگاهی از هزارتو بلند می شـود: دری 
آهنی که روی لوالهای زنگ زده حرکت می کند یا اسـباب بازی باتری داری که 
از حراجی هالووین خریده شده است و در گودالی بی انتها می افتد. اما حالت 
چهره ی گرور هم همان چیزی را می گفت که خودم بو برده بودم: صدای فریاد 

موجودی زنده بود. 
جیرررر! فریاد دوم، خشمگین تر و بسیار نزدیک تر بود. 

از حرفـی کـه گـرور دربـاره ی وارد شـدن به  بخشـی از مارپیـچ زده بود که 
مال اونه، هیچ خوشـم نیامده بود. او که بود؟ بی شـک دلم نمی خواسـت در 
راهرویـی بـدوم کـه تنظیم بریـان کردن فـوری دارد، اما از طرفـی هم صدای 

فریاد پشت سرمان وجودم را از وحشت لبریز می کرد. 
مگ گفت: »بدوئین.«
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گرور تأیید کرد: »بدوئیم.«
با تمام سرعتمان در تونا سمت چپی به  راه افتادیم. تنها خبر خوب اینکه 
کمـی بزرگ تر بود و می توانسـتیم در فضای وسـیع تری بـرای نجات جانمان 
بگریزیم. در تقاطع بعدی دوباره به چپ پیچیدیم و بعد بی درنگ به راسـت 
رفتیـم. از روی گودالـی پریدیـم، از پلکانی باال رفتیـم و دوان دوان در راهروی 
دیگری پیش رفتیم، اما به  نظر می رسید موجودی که در ِپی ماست، به راحتی 

بوی ما را دنبال می کند. 
از میان تاریکی فریاد زد: جیرررر!

من این صدا را می شـناختم، اما حافظه ی ناقص انسـانی ام نمی توانسـت 
صاحبش را به  یاد بیاورد. نوعی موجود پرنده بود؛ نه از آن پرنده های بانمک 
مثـا طوطـی یـا کاکاتو1، کـه موجـودی از جهان هـای زیرین بـود، خطرناک، 

تشنه  به خون و حسابی بدخلق. 
از تاالر دایره واری سـر درآوردیم که شـبیه انتهای چاهی بزرگ بود. مسـیر 
باریکی دور دیواره ی آجری ناهموار آن می پیچید و باال می رفت. نمی دانستم 

باالی آن ممکن است چه خبر باشد. راه خروج دیگری نمی دیدم. 
جیرررر!

صـدای فریـاد بـه اسـتخوان های گوش میانی ام سـایید. صـدای بال زدن 
از راهـروی پشـت سـرمان بـه گـوش رسـید... یا نکند صـدای چنـد پرنده را 
می شنیدم؟ این موجودات دسته جمعی این طرف و آن طرف می رفتند؟ قبالً با 
آن ها روبه رو شده بودم. عجب گیری افتادیم ها، من باید این چیزها را بدانم!

مگ پرسید: »حاال چی؟ بریم باال؟«
گرور با دهان باز به تاریکی باالی سرمان خیره شد. »با عقا جور درنمی آد. 

این نباید اینجا باشه.«
مگ گفت: »گرور بریم باال یا نه؟«

1- گونه ای طوطی کاکا دار که بومی شرق آسیا و استرالیا است.
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گرور فریاد زد: »آره، باال! باال خوبه!«
مـن کـه پس گردنم از وحشـت گزگز می کرد، گفتم: »نه. موفق نمی شـیم. 

باید این راهرو رو ببندیم.«
مگ اخم کرد: »ولی...«

فریاد زدم: »با اون گا و گیاه های جادویی ات! بجنب!«
بگذارید یک چیزی را درباره ی مگ بگویم، وقتی کارهای باغبانی جادویی 
داشـته باشـید، باید بروید سـراغ این دختر. دسـتش را در کیسـه های روی 

کمربندش فرو کرد، پاکتی بذر را باز کرد و آن ها را در تونا پاشید. 
گرور هم موسـیقارش1 را به  دسـت گرفت، آهنگ پرشـوری را نواخت تا به 

رشد بذرها سرعت دهد و مگ هم با چهره ای درهم رفته کنارشان زانو زد. 
اربـاب حیـات وحش و دختر دمتر در کنار هـم گروه دونفره ی ابرباغبان ها 
را تشـکیا می دادنـد. بذرها شـکفت و بـه بوته های گوجه فرنگی تبدیا شـد. 
ساقه هایشـان رشـد کـرد و به  هم پیچیـد و دهانه ی تونا را پوشـاند. برگ ها 
با سـرعتی باورنکردنی باز شـد. گوجه فرنگی ها به اندازه ی مشـت هایی سـرخ 
درآمـد. چیـزی بـه بسـته شـدن راه تونا نمانده بود که شـبحی َپـردار و تیره 

به سرعت از شکافی میان شاخه های درهم تنیده گذشت. 
پرنده که پروازکنان از کنارم گذشت، پنجه اش گونه ی چپم را خراشید و با 
فاصله ی کمی از کنار چشـمم گذشـت. جانور در فضا چرخ زد، فریاد پیروزی 
سـر داد و بعـد روی مسـیر شـیب دار، در ارتفـاع سـه متری، فـرود آمـد و بـا 

چشم های گرد و طالیی مثا نور چراغ قوه پایین را نگاه کرد. 
جغـد بـود؟ نه، این دو برابر بزرگ تر از درشـت ترین نمونه هـای آتنا2 بود3. 
پرهای درخشـانش به سـیاهی سـنگ آتشفشـان بود. چنگال سرخش را که 
پوستی شبیه چرم داشت، باال آورد. منقار زرینش را باز کرد و با زبان سیاه و 

Panpipe -1: نوعی ساز بادی به شکا نی هایی که به ترتیِب قد کنار هم قرار می گیرند.
2- Athena 

3- جغد پرنده ی مقدس ایزدبانو آتنا است.
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کلفتش خون روی پنجه را لیسید... خون من را. 
چشـم هایم تار شـد. زانوهایم شا شـد. آگاهی اندکی از بقیه ی صداهایی 
که از تونا شـنیده می شـد، داشتم... جیغ های سرخورده، صدای بال بال زدن 
بقیه ی پرنده های شـیطانی که خود را به بوته های گوجه فرنگی می کوبیدند و 

سعی می کردند از آن ها بگذرند. 
مگ کنارم ظاهر شد. شمشیرهای تیغه خمیده در دست هایش می درخشید و 
از پرنده ی سیاه و دیوپیکر باالی سرمان چشم برنمی داشت. »روبه راهی، آپولو؟«
اسـمی از پس ذهن ضعیف آدمیزادی ام شـناور شـد و پیش آمد. گفتم: 

»َاستریکس1. این جونور یه استریکسه.«
مگ پرسید: »چه جوری بکشیمش؟« او همیشه اها عما بود. 

بـه بریدگی هـای روی صورتـم دسـت زدم. نـه گونـه ام حس داشـت و نه 
انگشتانم. »خب، کشتنش می تونه مشکا ساز شه.«

گرور فریادی کشـید و اسـتریکس های بیرون جیغ سـر دادند و خود را به 
گیاه ها کوبیدند. »بچه ها، شـش هفت تا دیگه شـون دارن سـعی می کنن بیان 

تو. این گوجه فرنگی ها نمی تونن جلوشون رو بگیرن.«
مگ فرمان داد: »آپولو، همین حاال جوابم رو بده. باید چی  کار کنم؟«

می خواسـتم اطاعـت کنم. واقعًا می خواسـتم این کار را بکنـم؛ اما به زبان 
آوردن کلمه ها برایم سـخت شـده بود. احساس می کردم ِهفاستوس2 یکی از 
آن حرکت های مشـهورش را انجام داده که دندانمان را بیرون می کشـد و من 

هنوز تحت تأثیر نِکتار3 خنده آورش هستم. 
باالخره گفتم: »کـ ... کشتن پرنده باعث می شه نفرین بشی.«

مگ پرسید: »اگه نکشمش چی؟«
»آه ه، اون وقت د... دل و روده ات رو می کشـه بیرون، خونِت رو می نوشـه و 
1- Strix
2- Hephaestus
3- Nectar
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گوشـت تنت رو می خوره.« خندیدم اما احسـاس می کـردم حرف خنده داری 
نزده ام. »راستی، نذار استریکس پوستت رو بخراشه؛ با این کار فلجت می کنه!«

و برای اینکه چگونگی این اتفاق را نمایش بدهم، کجکی افتادم. 
استریکس بال هایش را باالی سرمان گشود، پرکشید و پایین آمد. 
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گرور فریاد زد: »بس کن! ما خطری نداریم!«
حرفش بر پرنده اصالً تأثیری نداشت؛ حمله کرد و فقط به این دلیا نتوانست 
بـه  صـورت سـاتیر ضربـه بزند که مـگ با شمشـیرش حمله کرد. اسـتریکس 
مسـیرش را تغییر داد، مابین تیغه هایش درجا چرخید و بدون اینکه آسـیبی 

دیده باشد، کمی باالتر روی مسیری که دورتادور دیوار می پیچید، نشست. 
استریکس پرهایش را درهم ریخت و فریاد زد: جیرررر! 
گرور پرسید: »منظورت چیه که مجبوری ما رو بکشی؟«

مگ اخم کرد: »می تونی باهاش حرف بزنی؟«
گرور گفت: »خب آره دیگه، حیوونه.«

مگ پرسید: »چرا زودتر بهمون نگفتی چی می گه؟«
گـرور گفت: »چون فقط داد مـی زد جیرررر! حاال داره می گه جیرررر یعنی 

مجبوره ما رو بکشه.«
سـعی کردم پاهایم را تکان بدهم. انگار به کیسـه های سیمان تبدیا شده 
بـود و ایـن موضـوع تا حـدی به  نظرم سـرگرم  کننده بـود. هنوز می توانسـتم 
دست هایم را تکان بدهم و سینه ام هم کمی حس داشت، اما مطمئن نبودم 

2
حاال چمدونی شده م

با نوارچسب به پشت یه ساتیر چسبیده م
بدترین صبح زندگی مه
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تا کی دوام می آورد. 
گفتم: »شاید بد نباشه از استریکس بپرسی چرا مجبوره ما رو بکشه؟«

گرور گفت: »جیرررر!«
کم کـم حوصلـه ام از زبـان استریکسـی سـر می رفـت. پرنده با یک سـری 

قارقارها و تق تق های منقارش جواب داد. 
در همین حین بقیه ی اسـتریکس ها بیرون، در راهرو، جیغ می کشـیدند 
و خود را به شاخه های درهم تنیده می کوبیدند. پنجه های سیاه و منقارهای 
زریـن از میان شـاخه ها بیـرون زد و گوجه فرنگی ها را به پیکو د گایو1 تبدیا 
کردند. حدس می زدم فوقش چند دقیقه فرصت داشـته باشـیم تا پرنده ها 
از دیـواره بگذرنـد و همه مان را بکشـند، ولی منقارهایشـان کـه مثا تیغ تیز 

بود، خیلی بانمک بودند!
گـرور دسـت هایش را در هـم انداخـت و فشـار داد. »اسـتریکس می گـه 
فرسـتاده شـده کـه خـون مـا رو بنوشـه و گوشـت تنمـون رو بخـوره و دل و 
روده مـون رو بکشـه بیرون، ولی الزم نیسـت حتمـًا کارش رو به همین ترتیب 

انجام بده. می گه متأسفه ولی از امپراطور دستور مستقیم داره.«
مگ غرولندکنان گفت: »امپراطورهای عوضی. کدومشون؟«

گرور گفت: »نمی دونم. استریکس فقط بهش می گه جیرررر.«
مگ گفت: »تو می تونی بیرون کشیدن دل و روده رو ترجمه کنی ولی اسم 

امپراطور رو نمی تونی؟«
مـن کـه مشـکلی با ایـن موضوع نداشـتم. از وقتـی کـه ایندیاناپولیس را 
ترک کرده بودیم، خیلی به پیشـگویِی شـومی که در غار تروفونیوس2 دریافت 
کردیـم، فکـر کـرده بودم. تا حاال با نرون3 و کومودوس روبه رو شـده بودیم و 
من تردیدهای وحشـتناکی درباره ی هویت امپراطور سـوم داشـتم، که هنوز 
Pico de gallo -1: نوعی غذای مکزیکی که با گوجه فرنگی، پیاز، گشنیز، فلفا های تند و آبلیمو طبخ می شود.
2- Trophonius 3- Nero


