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به یاد دایان مارتینز
که زندگی خیلی ها را بهتر کرد.
ر.ر



پیشگویِی شوم

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

مرِد دگرگونی در نبردی سهمگین درآویزد،
تا کشتگان بی شمار، سراسر تیِبر را فراگیرند.

اینک، خورشید باید راه جنوب را در پیش گیرد،
از مارپیچ تاریکی به سوی سرزمین مرِگ سوزان

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

لِسِتر باید به سوی قصری در غرب روان شود؛
دختر ِدِمِتر، 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 تیِبر برسد،
تنها در آن هنگام، آپولو به شادی، پای کوبد.
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1
اینجا غذا نداریم

ِمگ همه ی ماهی سوئدی ها را خورد
بی زحمت از نعش کِش ما پیاده شو

به نظر من باید جسد مردگان را به خانه برگرداند.
لطِف بی غل وغشی است، مگر نه؟ وقتی جنگجویی از پا درمی آید، باید هر 
کاری از دستت برمی آید بکنی تا جسدش را برای آیین تشییع برگردانی پیِش 
نزدیکانش. شـاید هم من مثل قدیمی ها فکر می کنم )هرچه باشـد بیشـتر از 
چهار هزار سـال از عمرم می گذرد.( اما اگر جسـد را آن طور که شایسـته اسـت 

دفن نکنی، به نظرم از ادب به دور است.
مثِل آشیِل1 عوضی در جنگ تروا. جسد هکتور، قهرمان ترواییان را به ارابه اش 
بسـت و تا چند روز دورتادور دیوارهای شـهر روی زمین کشـید. آخرسـر خودم 
زئـوس را راضـی کردم قلدرخان را مجبور کند جسـد هکتـور را به پدر و مادرش 
برگرداند تا بتوانند او را آن طور که سـزاوارش اسـت، دفن کنند. حرفم این است 

که... ای بابا! برای کسانی که می زنید می کشید، کمی احترام قائل باشید.
بعـدش هـم که ماجرای جنـازه ی الیور کرامِول پیش آمـد. البته خود من 
هم زیاد از کرامول خوشم نمی آمد، ولی دست بردارید بابا. انگلیسی ها اول با 

1. برای توضیح اسم شخصیت ها و مکان هایی که پررنگ شده اند، به راهنمای فهمیدن حرف های آپولو در 
انتهای کتاب مراجعه کنید.
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تشریفات و احترام دفنش کردند، بعد به این نتیجه رسیدند که از او متنفرند 
و نبش قبرش کردند و جسـدش را »اعدام« کردند. سـپس سـرش را بر نیزه 
کردند و بعد از ده ها سال که از سرِ نیزه افتاد، تا نزدیک سیصد سال بعد مثل 
گوی برفین چندش آوری بین مجموعه دارها دست به دسـت می شـد. آخرسر، 
در دهه ی شـصت میالدی، خودم رفتم در گوش آدم های پرنفوذ گفتم بسـه 
دیگه. من ایزد آپولو هسـتم و دسـتور می دم ببرین این رو دفن کنین. حالم 

رو به هم زدین.
وقتی نوبت رسید به جیسون گِریس1، دوست به خاک افتاده و برادر ناتنی ام، 
حاضر نبودم کار را به قضاوقدر واگذار کنم. تصمیم گرفتم خودم شخصًا جسدش 

را تا اردوگاه ژوپیتر همراهی کنم و با تشریفات کامل به خاک بسپارم.
معلوم شـد، تصمیم خوبی گرفته ام؛ چون غول های مردارخوار به ما حمله 

کردند و بساطی شد که بیا و ببین.

وقتی هواپیمای شخصی مان در فرودگاه اوکَلند فرود آمد، غروب بود و خلیج 
سانفرانسیسـکو مثـِل یـک دیگ پـر از مس مـذاب بود. می گویـم هواپیمای 
شـخصی ما، اما در واقع منظورم سـفر چارتری اسـت که هدیه ی خداحافظی 
دوسـتمان، پایپر مک لین2 و پدرش بود که سـتاره ی سینماسـت. )همه باید 
دست کم یک دوستی که یکی از والدینش ستاره ی سینماست، داشته باشند.(
کنـار بانـد فـرودگاه، غافلگیری دیگـری در انتظارمان بود کـه حتمًا پایپر و 

پدرش ترتیب داده بودند: یک ماشین نعش کش سیاه و براق.
مـن و ِمـگ َمک کافـری3 کمی روی باند قدم زدیم تا پاهایمان باز شـود و 
خدمه ی فرودگاه، در سکوتی غم زده، تابوت جیسون را از قسمت بار هواپیمای 
ِسسـنا پیـاده کردنـد. تابوِت براق کـه از چوب ماهون بود در نـور عصرگاه برق 

1. Jason Grace 2. Piper McLean
3. Meg McCaffrey



11

مـی زد و یراق های برنجی اش درخششـی سـرخ رنگ داشـتند. از زیبایی اش 
متنفر بودم. مرگ نباید زیبا باشد.

خدمه تابوت را در ماشـین گذاشـتند و بعد چمدان هایمان را روی صندلی 
عقب جا دادند. بار زیادی همراهمان نبود: کوله پشـتی های من و مگ، کمان 
و تیردان من با یوکللی ام به همراه یکی دو دفتر طراحی و ماکتی مقوایی که 

میراث جیسون برای ما بود.
مدارکی را امضا کردم و به تسلیت گویی خدمه ی پرواز گوش دادم. سپس 
با مسئول کفن ودفن دست دادم که سوئیچ ماشین نعش کش را داد به من 

و راهش را کشید و رفت.
زل زدم بـه سـوئیچ و بعـد بـه مـگ مک کافری نـگاه کردم کـه کله ی یک 
ماهی سـوئدی1 را می جوید. پنج شـش جعبه از این خوراکی های ِکشـی قرمز 
در هواپیما گذاشـته بودند اما حاال دیگر اثری ازشـان نمانده؛ مگ اکوسیستم 

ماهی سوئدی ها را یک تنه به آستانه ی فروپاشی رساند.
پرسـیدم: »من باید رانندگی کنم؟ این نعش کش رو کرایه کرده ان؟ گمون 
نکنـم بشـه با گواهینامـه ی نوجوانان ایالت نیویورک که من دارم، پشـت این 

ماشین نشست.«
مـگ شـانه بـاال انداخت. در طول پرواز، پایش را تـوی یک کفش کرده بود 
که می خواهد روی مبل هواپیمای سسـنا ولو شـود؛ برای همین هم موهای 
کوتاهـش به یک طرف سـرش چسـبیده بود و گوشـه ی نوک تیـز و نگین داِر 
عینک گربه ای اش مثل باله ی براق کوسه ای از الی موهایش زده بود بیرون.

بقیـه ی لباس هایـش هـم همین قـدر مایـه ی آبروریـزی بـود: کتانی هـای 
سـاق بلند قرمـز و کهنـه، جوراب شـلواری زرِد دررفتـه و پیراهـن سـبزی کـه تا 
زانویش می رسید، این پیراهن هدیه ی مادر پرسی جکسون2 بود و مگ خیلی 

1. پاستیل هایی به شکل ماهی که در سوئد تولید می شدند و با نام تجاری ماهی سوئدی به آمریکا صادر شدند.
2. Percy Jackson
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دوسـتش داشـت. وقتی می گویم خیلی دوستش داشـت منظورم این است 
که این پیراهن جنگ های پرشـماری را از سـر گذرانده بود، بارها شسـته و رفو 
شـده بود و بیشـتر از آنکه شـبیه لباس باشـد، به باُلنی شباهت پیدا کرده بود 
که بادش خالی شـده اسـت. اما چیزی که مگ دور کمرش می بست، از همه 
مهم تر بود: کمربند باغبانی اش که چندین جیب داشت و فرزندان ِدِمِتر هرگز 

بدون آن از خانه خارج نمی شدند.
مگ گفت: »من که گواهینامه ندارم.« انگار الزم بود یادم بیندازد که اختیار 
زندگـی ام افتـاده دسـت یک بچـه ی دوازده سـاله. بعد اضافه کـرد: »من جلو 

می شینم.«
به نظرم درسـت نبود وقتی آدم می خواهد سـوار ماشین نعش کش شود، 
بگویـد »مـن جلو می شـینم.« بااین حال، مگ جسـت وخیزکنان رفت سـمت 
صندلی کنار راننده و سـوار شـد. من هم نشسـتم پشت فرمان. طولی نکشید 
که از فرودگاه خارج شـدیم و سـوار بر ماشـین سـیاه و مایه ی غصه مان در 

بزرگراه بین ایالتی 880 راه افتادیم.
آه، خلیج سانفرانسیسکو... اینجا خیلی خوش گذرانده بودم. این فرورفتگی 
جغرافیایـِی پهنـاور و کج وکولـه پـر بـود از آدم هـا و مکان های جالب. عاشـق 
تپه های سـبز و طالیی اش بودم و سـاحل مه گرفته و میله های پیچ درپیچ و 
درخشـان پل هایش و ترتیب عجیب وغریب محله هایی که، مثل مسـافرهای 

مترو در ساعت شلوغی، زیگزاگی کنار هم جا گرفته اند.
قدیم ندیم ها، در دهه ی پنجاه میالدی، در باپ سیتی1 که در خیابان فیلمور2 
بود، با دیزی گیِلسـپی3 سـاز می زدم. در طول تابسـتان عشق، در پارک گلِدن 
ِگیـت4، بـا گِریتفـول ِدد5 یک اجرای بداهه6 گذاشـتم. )عجب پسـرهای گلی 

1. Bop City 2. Fillmore
3. Dizzy Gillespie 4. Golden Gate

Grateful Dead .5؛ گروه موسیقی آمریکایی که در سال 1965 تشکیل شد.
6. به گونه ای از اجرای تئاتر یا موسیقی گفته می شود که هنرمندان بدون تمرین قبلی قطعه ای را اجرا می کنند.
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بودنـد، ولـی آیـا آن تک نوازی هـای پانزده دقیقـه ای واقعًا الزم بـود؟( دهه ی 
هشتاد، در اوکلند با اسَتن بوِرل1 که به نام ام سی َهِمر2 هم شناخته می شود و 
از بنیان گذاران موسیقی پاپ رپ بود، معاشرت می کردم. نمی توانم اعتبار آثار 
هنری استن را مال خود کنم اما وقت انتخاب لباس، راهنمایی اش می کردم. 
آن شـلوارهای سـندبادی با لمه ی طالیی را یادتان هست؟ فکر من بود. قابل 

دوستداران دنیای مد و طراحی لباس را ندارد.
خلیج سانفرانسیسـکو خاطرات خوشـی را به یادم می آورد. اما همین طور 
که رانندگی می کردم، نگاهم بی اختیار به سـوی شـمال غربی کشـیده می شد، 
به سـوی ماریـن کاونتـی3 و قلـه ی تاریک کـوه تاِملپیس4. ما ایـزدان آنجا را 
بـه نام کوه اوتریس5 می شناسـیم که جایگاه تایتان هاسـت. گرچه دشـمنان 
باسـتانی مان شکسـت خورده بودند و قصرهایشـان ویران شده بود، هنوز هم 
جاذبه ی نحس آنجا را احسـاس می کردم؛ مثل آهن ربایی که سـعی می کرد 

آهن را از خون بدنم، که حاال میرا شده بود، بیرون بکشد.
سعی کردم این حس را از خودم دور کنم. مشکالت دیگری پیش رویمان 
بـود. تـازه، ما راهـِی اردوگاه ژوپیتـر بودیم... منطقه ی خودی هـا که این طرف 
خلیج بود. مگ به عنوان نیروی کمکی همراهم بود و ماشـین نعش کشـی را 

می راندم. چه مشکلی ممکن بود پیش بیاید؟
آزادراه نیمیتز6 در زمین های هموار شرق خلیج می پیچید و از کنار انبارها و 
اسکله ها، فروشگاه ها و ردیف ویالهای فکسنی می گذشت. مرکز شهر اوکلند، 
در سمت راستمان قد برافراشته بود و توده ی جمع وجور ساختمان های بلندش 
طـوری در برابـر همسـایه ی باحال ترش، یعنی سانفرانسیسـکو در طرف دیگر 
خلیج، صف آرایی کرده بود که انگار می گفت: ما اوکلندیم! ما هم وجود داریم!

1. Stan Burrell 2. MC Hammer
3. Marin County 4. Tamalpais
5. Othrys 6. Nimitz



14

مگ روی صندلی اش لم داد، کتانی های قرمزش را روی داشبورد گذاشت 
و شیشه اش را داد پایین.

گفت: »از اینجا خوشم می آد.«
گفتـم: »تـازه از راه رسـیده ایم کـه. از چـی ش خوشـت اومـده؟ انبارهـای 

متروکش؟ تابلوی رستوران واِفل و جوجه ی بو1؟«
»از طبیعتش.«

»سیمان هم جزو طبیعت حساب می شه؟«
»درخت هم داره. گیاه های گل دار هم هست. هواش مرطوبه. اوکالیپتوس هاش 

بوی خوبی می دن. نه که مثل...«
الزم نبـود جملـه اش را تا آخـر بگوید. دورانی که در جنوب کالیفرنیا گذرانده 
بودیم، با گرمای سوزان، خشکسالی شدید و آتش سوزی های مهارناپذیر همراه 
شـده بود؛ همه اش هم زیرِ سـرِ مارپیچ آتشـین بود که کالیگوال و ِمِده آ، رفیق 
ساحره اش که از شدت نفرت به جنون کشیده شده بود، اختیارش را به دست 
گرفته بودند. خلیج سانفرانسیسکو درگیر این مشکالت نبود. دست کم فعالً.

مده آ را که کشـتیم، مارپیچ آتشـین را هم خاموش کردیم. سیبل اریتره2 را 
آزاد کردیم و آرامش را به مردم میرا و ارواح پژمرده ی طبیعت جنوب کالیفرنیا 

بازگرداندیم.
اما کالیگوال هنوز هم زنده بود. او و امپراتوران همراهش در شورای سه گانه 
هنوز هم مصمم بودند اختیار همه ی پیشـگوها را در دسـت بگیرند، بر جهان 
مسـلط شـوند و تقدیـر آینـده را بـر اسـاس دیدگاه های جنون آمیز خودشـان 
بنویسـند. همیـن حـاال، نـاوگان شـریر کشـتی های لوکـس کالیگـوال در حال 
پیشروی به سوی سانفرانسیسکو بود تا به اردوگاه ژوپیتر حمله کند. حتی در 
خیالم هم نمی گنجید که کالیگوال چه جهنم ویرانگری برای اوکلند و رستوران 

وافل و جوجه ی بو تدارک دیده.

1. Bo’s Chicken ‘N’ Waffles 2. Erythraean Sibyl
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حتـی اگـر به نحوی موفق می شـدیم شـورای سـه گانه را شکسـت بدهیم، 
بزرگ ترین پیشـگو، یعنی پیشـگوی ِدلفی هنوز هم در اختیار پایتون، دشـمن 
خونـی و کهـن مـن بـود. نمی دانسـتم در وضعیت کنونی ام که به شـکل پسـر 
شانزده ساله ای ناتوان درآمده بودم، چطور ممکن بود بتوانم او را شکست بدهم.
اما خب، همه چیز غیر از این روبه راه بود و اوکالیپتوس ها خوش بو بودند.

به خروجی بزرگراه بین ایالتی 580 که رسیدیم، سرعت ماشین ها کم شد؛ 
راننده های کالیفرنیایی عادت نداشـتند به رسم احترام، به ماشین نعش کش 
راه بدهند. شاید پیش خودشان می گفتند دست کم یکی از سرنشینان ماشین 

ما قبالً مرده است و برای همین عجله نداریم.
مگ با دکمه ی شیشـه ی پنجره اش بازی بازی می کرد و هی شیشـه را باال 

و پایین می داد. ویژژژژ. ویژژژژ. ویژژژژ.
پرسید: »مسیر اردوگاه ژوپیتر رو بلدی؟«

»معلومه.«
»آخه درباره ی اردوگاه دورگه ها هم همین رو می گفتی.«

»آخرش که رسیدیم!«
»یخ زده و نیمه جون بودیم!«

دسـتم را رو به جایی نامشـخص حوالی تپه های اوکلند تکان دادم. »ببین، 
ورودی اردوگاه همون جاست. یه ورودی مخفی داره توی تونل کالدکات1 یا یه 

جایی همون طرف ها.«
»یا یه جایی همون طرف ها؟«

اعتراف کردم: »خب، من که تا حاال با ماشین نرفته ام اردوگاه ژوپیتر. معموالً 
سـوار ارابه ی پرشـکوه خورشـید از آسـمون می آم پایین. ولی می دونم ورودی 
اصلـی ش تـوی تونـل کالدکاته. احتماالً تابلو داره، شـاید حتـی گذر مخصوص 

نیمه ایزدان هم داشته باشه.«

1. Caldecott
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مـگ از بـاالی عینکش نگاهم کـرد. »تو خنگ ترین ایزد دنیایی.« سـپس 
شیشـه اش را برای آخرین بار با صدای ویژژژژ ـ شـولومپ داد باال که بدجوری 

من را یاد تیغه ی گیوتین انداخت.
به شمال شرق پیچیدیم و وارد بزرگراه 24 شدیم. هرچه به تپه ها نزدیک تر 
می شـدیم، راه بنـدان کمتر می شـد. گذرهای غیرهم سـطح از کنـار محله هایی 
می گذشت پر از خیابان های پرپیچ وخم، درخت های همیشه سبز و خانه هایی 
با گچ بری سفید که در سراشیبی چمن پوش تنگ دره ها جا خوش کرده بودند.

یکـی از تابلوهـای بزرگـراه وعـده داد: ورودی تونـل کالـدکات 3.2 ک.م. 
دیدن این تابلو باید خیالم را راحت می کرد. خیلی زود از مرز اردوگاه ژوپیتر 
می گذشتیم و به دره ای وارد می شدیم که به شدت از آن محافظت می کردند و 
با جادو از دید دیگران پنهان بود، جایی که یک لژیون رومی کامل می توانست 

دست کم تا مدتی در برابر نگرانی هایم از من محافظت کند.
پس چرا موهای پس گردنم مثل کرم های دریایی می لرزیدند؟

یـک جـای کار عیـب داشـت. ناگهـان متوجه شـدم شـاید به خاطـر خطر 
رویارویی مان با کالیگوال در آینده یا پایگاه قدیمی تایتان ها در کوه تاملپیس 
نباشد که از وقتی فرود آمده ایم دلم این قدر شور می زند، شاید به خاطر چیزی 

باشد که خیلی نزدیک تر است... چیزی بدسگال که نزدیک تر می شود.
بـه آینه ی عقب نگاه کردم. در آن سـوی پرده ی نـازک پنجره ی عقب، چیزی 
ندیدم جز ماشـین های پشـت سرمان. اما روی سـطح براق درِ تابوت جیسون، 
چشمم به انعکاس حرکت شبحی تیره افتاد که بیرون ماشین بود... انگار شیء 
پرنده ای هم قدوقواره ی آدمیزاد، پروازکنان از کنار ماشین نعش کش رد شده بود.
سـعی کـردم صدایـم عادی باشـد و گفتم: »چیزه، مگ؟ تو چیزی پشـت 

سرمون می بینی که غیرعادی باشه؟«
»مثالً چه جوری غیرعادی باشه؟«

گرومب.
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ماشین طوری جلو پرید که انگار به یک تریلی پر از آهن قراضه بسته شده 
و با آن کشـیده بودندش. دو فرورفتگی، شـبیه جای پا، در سـقف روکش دار 

باالی سرم پدیدار شد.
مگ نتیجه گیری کرد: »یه چیزی روی سقف فرود اومد.«

»خسته نباشی، شرلوک مک کافری! می تونی از دستش خالصمون کنی؟«
»من؟ چه جوری؟«

سؤالش زیادی منطقی بود و اعصاب آدم را خرد می کرد. مگ می توانست 
انگشـترهای انگشـت وسطش را به دو شمشیر طالیی مرگ بار تبدیل کند اما 
اگر در جایی به تنگی فضای داخل یک ماشین نعش کش این کار را می کرد، 
الف( جا نداشـت شمشـیرهایش را تکان بدهد و ب( ممکن بود بزند شـکم 

من یا خودش را سفره کند.
جیـــر. جیـــر. موجود روی سقف جای پایش را مثل موج سوارهای روی 
تخته تنظیم کرد و فرورفتگی ها عمیق تر شـدند. البد خیلی خیلی سـنگین بود 

که پاهایش این طور در سقف آهنی فرورفته بود.
بغضـی راه گلویـم را بسـت. دسـت هایم روی فرمان به لـرزه افتادند. دلم 
می خواست کمان و تیردانم را از روی صندلی عقب بردارم اما نمی توانستم از 
آن ها اسـتفاده کنم. شـلیک کردن سـالح های پرتابی حین رانندگی کار خیلی 

خطرناکی است، بچه ها.
به مگ گفتم: »شـاید بد نباشـه پنجره رو باز کنی، سرت رو ببری بیرون و 

بهش بگی بره دنبال کارش.«
»اممم، نمی خوام. نمی شـه سـعی کنی از روی ماشین بندازی ش؟« )پناه 

بر ایزدان، عجب بچه ی لج بازی است.(
قبل از اینکه فرصت کنم توضیح بدهم چنین پیشـنهادی برای وقتی که با 
سرعت هشتاد کیلومتر بر ساعت در بزرگراه رانندگی می کنی، خیلی وحشتناک 
است، صدایی شنیدم شبیه باز شدن درِ یک قوطی کنسرو آلومینیومی؛ همان 
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صـدای تندوتیـز فس فـس خارج شـدن هوا از زیـر آهن. پنجـه ای تیزچنگال 
سـقف را سـوراخ کرد، چنگال سـفید و چرک گرفته اش هم اندازه ی نوک دریل 
بـود. بعـد چنـگال دیگـری ظاهـر شـد و یکی دیگر هم پشـت سـر آن آمد تا 
اینکه ده چنگال تیز و سـفید از روکش سـقف بیرون زد... درسـت به اندازه ی 

ناخن های دو دست خیلی گنده.
فریاد کشیدم: »مگ؟ می شه...؟«

نمی دانم چطور ممکن بود جمله ام را تمام کنم. مواظبم باشی؟ این جونور 
رو بکشی؟ عقب رو نگاه کنی ببینی لباس زیر تمیز دارم یا نه؟

سقف ماشین را طوری از جا کند، انگار ما هدیه ی تولدش هستیم، خیلی 
بی ادب بود و نگذاشت حرفم را تا آخر بزنم.

جانـوری انسـان نما و غول ماننـد با پوسـت چروکیـده از آن سـوی لبه های 
نوک تیز حفره ی باالی سرمان به من زل زده بود. خز سیاه و آبی تنش شبیه 
پوسـت مگس بود، چشـم هایش به شـکل گوی هایی سـپید و مه آلود و ُتف 
از نیش های تیزش روان بود. تن پوشـی از پرهای چرب و سـیاه دور کمرش 
تکان تـکان می خـورد و بویی که از آن برمی خاسـت، از سطل آشـغال هم بدتر 

بود؛ حرفم را باور کنید، قبالً چند باری افتاده ام توی سطل آشغال.
موجود روی سقف زوزه سر داد: »غذا!«

من سر مگ فریاد زدم: »بکشش!«
مگ جواب داد: »فرمون رو بچرخون!«

یکی از ویژگی های اعصاب خردکن و پرشمار گیر افتادن در این تن میرای 
ناتـوان ایـن اسـت: مـن برده ی مـگ مک کافری بـودم. چاره ای نداشـتم جز 
اینکه از دسـتورهای مسـتقیم او پیروی کنم. برای همین هم وقتی فریاد زد 
»فرمون رو بچرخون« فرمان را سریع چرخاندم به سمت راست. حرکت ماشین 
نعش کش زیبا بود؛ یک بری از سه الین بزرگراه پر از ماشین گذشت، یکراست 

از وسط گاردریل رد شد و افتاد داخِل دره ی عمیق زیر بزرگراه.
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2
کاِرت قشنگ نیست، داداش

این داداشمون می خواست داداش گلم رو بخوره
اون جنازه ی داداش مرده ی منه، داداش

عاشق ماشین پرنده ام. البته ماشین هایی که واقعًا پرواز کنند.
وقتی ماشـین نعش کش به جاذبه ی صفر رسـید، کسـری از ثانیه فرصت 
داشتم از منظره ی زیر پایم لذت ببرم: دریاچه ای کوچک و زیبا که دورتادورش 
درخـت اوکالیپتوس و پیاده راه داشـت، آن طـرف دریاچه هم چند نفری برای 

پیک نیک عصرگاهی آمده و روی زیراندازهایشان دراز کشیده بودند.
جایی در پس ذهنم فکر کردم: خب خوب شـد، دسـت کم شـاید بیفتیم 

توی آب.
بعد افتادیم... اما نه در جهت دریاچه، بلکه در جهت درخت ها.

صدایی از گلوی من خارج شد شبیه ُنت دوی زیری که لوچیانو پاواروتی 
در ُدن جووانی1 می خواند و فرمان را دودستی چسبیدم.

همین طور که شیرجه می زدیم بین درخت های اوکالیپتوس، غول مردارخوار 
از روی سقف غیب شد... انگار شاخه های درخت عمدًا آن را مثل مگسی کنار 
زده بودند. به نظر می رسـید بقیه ی شـاخه ها هم دور ماشین خم می شدند تا 
سـرعت سـقوطمان را کم کنند. یکی یکی بین تنه های برگ پوش درختانی که 

Don Giovanni .1؛ اپرایی در دو پرده، آهنگ سازی این اپرا را موتزارت انجام داده است.
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بوی شربت سـینه می دادند، فروافتادیم تا اینکه با صدای گوش خراشـی روی 
چهار چرخ ماشـین فرود آمدیم. حاال که دیگر کار از کار گذشـته بود، ایرَبگ 

ماشین باز شد و سر من را به پشتِی صندلی کوبید.
شکل های آمیب مانندی جلوی چشمم به حرکت درآمدند. طعم خون گلویم 
را سـوزاند. سـعی کردم دسـتگیره ی در را با دسـتم پیدا کنم، به زور خودم را از 
الی ایربگ و صندلی کشیدم بیرون و افتادم روی چمن سرد و خنک زمین.

گفتم: »عوووق!«
صدای باال آوردن مگ را هم از جایی همان نزدیکی ها شـنیدم. دسـت کم 
یعنـی هنـوز زنده بود. سـمت چپم، حدود سـه متر آن طرف تـر صدای برخورد 
امواج دریاچه به ساحل را می شنیدم. درست باالی سرم، جایی نزدیک نوک 
بلندترین درخت اوکالیپتوس، دوسـت غول سـیاه و آبی مان که در قفسـی از 

شاخه ها گیر افتاده بود، می غرید و تقال می کرد.
بـه زور روی زمیـن نشسـتم. دماغـم زق زق می کـرد. احسـاس می کـردم 

سینوس هایم را پر از ویکس کرده اند. »مگ؟«
تلوتلوخوران از جلوی ماشـین ظاهر شـد. پای چشـم هایش داشـت کبود 
می شـد که بی شـک کار ایربگ سمت مسافر بود. عینکش سالم اما کج شده 

بود. »اصالً بلد نیستی فرمون رو بچرخونی!«
اعتـراض کـردم: »پنـاه بر ایـزدان! خودت دسـتور دادی...« اما انـگار مغزم 
ناگهان از کار افتاد. »وایستا ببینم. چطوری زنده موندیم؟ تو شاخه های درخت 

رو خم کردی؟«
»خـب معلومـه. ولـی دیگه زورشـون نمی رسـه هیوال رو بیشـتر از این نگه 
دارن. خودت رو آماده کن.« دسـت هایش را تکانی داد و دو شمشـیر طال و 
تیغه خمیده اش ظاهر شـدند. مگ شمشـیرها را مثل چوب دستی های اسکی 

روی زمین گذاشت که نیفتد.
فریاد زدم: »چی؟ وایستا ببینم. نه. آمادگی ش رو ندارم!«
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درِ سمت راننده را گرفتم و به زور روی پاهایم ایستادم.
آن طرف دریاچه، کسـانی که آمده بودند پیک نیک، از روی زیراندازهایشـان 
بلند شدند. گمان کنم نعش کشی که از آسمان افتاده بود پایین، توجهشان را 
جلب کرده بود. چشمم تار می دید اما این جماعت عجیب به نظر می رسیدند... 
یکی شان زره به تن داشت؟ پاهای آن یکی شبیه پای بز بود؟ حتی اگر خودی 

بودند هم فاصله شان خیلی بیشتر از آن بود که به داد ما برسند.
لنگ لنگان رفتم سمت ماشین و در عقب را باز کردم. تابوت جیسون عقب 
ماشین صحیح وسالم به نظر می رسید. کمان و تیردانم را برداشتم. یوکللی ام زیر 
صندلی عقب گم وگور شده بود. باید بدون کمک آن از پس این غول برمی آمدم.

باالی سرمان، جانور زوزه کشید و خودش را به قفس شاخه ها کوبید.
مگ تلوتلو خورد. پیشانی اش عرق کرده بود. سپس غول مردارخوار خودش 
را آزاد کرد، شیرجه زد و فقط چند متر آن طرف تر از ما فرود آمد. امیدوار بودم 
وقتی روی زمین فرود می آید پاهایش بشکند اما از این شانس ها نداشتیم. 
چند قدم برداشت و پاهایش فرورفتگی های خیسی در چمن به جا گذاشتند، 
سـپس راسـت ایسـتاد و غرید. دندان های تیز و سـفیدش شـبیه نرده های 

سفیدکاری شده ای بودند که باهم مو نمی زدند.
جیغ کشید: »می کشم و می خورم!«

چه صدای آهنگین و دلنشینی داشت؛ می توانست خواننده ی اصلی گروه های 
موسیقی نروژی بشود.

با صدایی جیغ مانند گفتم: »وایسـتا! من... من تو رو می شناسـم.« طوری 
انگشتم را تکان تکان دادم انگار می شد این طوری حافظه ام را با هندل زدن به 
کار بینـدازم. کمان در دسـت دیگرم لرزیـد و تیرها در تیردان تلق تلوق کردند. 

»وایستا، وایستا، االن یادم می آد!«
غـول تردیـد کرد. من همیشـه معتقد بودم که همه ی موجودات هوشـمند 
خوششـان می آیـد شـناخته شـوند. چه ایزد باشـیم، چه آدمیـزاد و چه غول 
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مردارخـواری کـه تـف از دهانش روان اسـت و ُلنگی از َپـر کرکس به کمرش 
بسته، خوشمان می آید دیگران ما را بشناسند، ناممان را به زبان بیاورند و از 

وجودمان آگاه باشند.
مسـلمًا داشـتم سـعی می کردم کمی وقت تلف کنم. امیدوار بودم نفس 
مـگ جـا بیایـد، بـه جانور حملـه کند و مثـِل رشـته های پاپاردلـه ی1 چندِش 
غولی تکه تکه اش کند. اما این جور که معلوم بود، مگ فعالً فقط می توانست 
شمشـیرهایش را بزند زیر بغلش. فکر کردم البد کنترل شـاخه های درختان 
تنومنـد کار سـختی اسـت، امـا خب نمی شـد صبـر کند بعد از کشـتن جناب 

پوشک کرکسی از پا بیفتد؟
وایسـتا ببینـم. پوشک کرکسـی... دوباره بـه غول نگاه کـردم: خز خال خال 
سیاه و آبی تنش، چشم های مات، دهان گنده و سوراخ دماغ هایی که به شکل 
شـکاف های عمـودی بودند. بوی گوشـت گندیده می داد. پرهـای تن جانوری 

مردارخوار را هم تن کرده بود...
گفتم: »من تو رو می شناسم. تو یه یورینوموس هستی.«

می خواهم شـما را به چالشـی دعوت کنم: وقتی زبانتان مثل سرب سنگین 
شـده، بدنتان از وحشـت می لرزد و ایربگ یک ماشـین نعش کش هم مشـت 
محکمی به صورتتان کوبیده، جمله ی تو یه یورینوموس هستی را به زبان بیاورید.

لب هـای غـول مردارخـوار تاب برداشـت و باریکه هـای نقره ای رنگ بزاق از 
چانه اش جاری شد. »آره! غذا اسمم رو گفت!«

اعتـراض کـردم: »و... ولی تو که جنازه می خوری! جات توی جهان زیرینه 
و واسه هادس کار می کنی!«

غول سرش را کج کرد، انگار سعی می کرد واژه های جهان زیرین و هادس 
را به یاد بیاورد. به نظر می رسـید به اندازه ی واژه های می کشـم و می خورم از 

آن ها خوشش نیامده.
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