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تک شاخ وجود دارد. 
یا حداقل، من این طور فکر می کنم. 

اژدهـا کـه حتمـًا وجـود دارد. با چشـم های خـودم دیـده ام. چوپاکابرا1 هم 
وجـود دارد و همین طـور پاگُنـده و پری دریایـی؛ البتـه نـه بـه آن شـکلی کـه 

شـما فکـر می کنید. 
برگردیم سراغ همان تک شاخ . وقتی من، پروفسور میتو فانا، جوان تر بودم، 
در کوهپایه های کشور ِپرو2 زندگی می کردم. یک  روز، در شهرمان خبری پیچید 
که تک شـاخی در باالی کوه ها توی دردسـر افتاده اسـت. فورًا »انجمن نجاِت 
تک شاخ« را راه انداختم، تنها عضوش هم خودم بودم، و برای نجاِت تک شاخ 
به راه افتادم. هر چند وقتی باالخره پیدایش کردم دیدم که آن موجود نه یک 
تک شاخ که یک قارقاچا بود؛ همان المای۳ افسانه ای کوه های آند که دو تا َسر 
دارد. کمـی  زیـادی نا امید شـدم. خب، به  هرحال نجاتش دادم. معلوم اسـت 

که نجاتش دادم. 
حـاال، سـال های زیـادی از آن  روز می گـذرد، و انجمـن نجاِت تک شـاخ در 
تمـام دنیـا اعضایـی دارد. ما قسـم  خورده ایم از تمام موجودهای افسـانه ای و 
اسـطوره ای محافظت کنیم. از جمله از تک شـاخ ها! البته اگر روزی پیدایشـان 

کردیم که من مطمئنم پیدایشان می کنیم. 
امـا دشـمنان ما قوی و بی رحم اند و انجمـِن ما خیلی به کمک نیاز دارد؛ به 
کمِک افرادی شجاع، مهربان، کنجکاو و شجاع. )بله، خودم می دانم شجاع را 

دو بار گفتم، چون  که خیلی مهم است.(
تـو هـم به ما کمک می کنی؟ زندگی خـودت را برای محافظت از موجودات 

1- جانداری افسانه ای است که آن  را ساکن آمریکای جنوبی می دانند. 
Peru -2؛ کشوری در آمریکای جنوبی

۳- شتر بی کوهان ساکن آمریکای جنوبی



افسانه ای جهان به خطر می اندازی؟
به انجمن نجاِت تک شاخ می پیوندی؟

امیدوارم که این طور باشد. این موجودات به کمک تو نیاز دارند. 
ِدِفنِد َفبیلوسا ! پرروِتِگ میسیکا !

Unicorns are real. 
At least, I think they are.

Dragons are definitely real. I have seen them. Chupa-

cabras exist, too. Also Sasquatch. And mermaids—though they 

are not what you think. 

But back to unicorns. When I, Professor Mito Fauna, 

was a young man, I lived in the foothills of Peru. One day, 

there were rumors in my town of a unicorn in danger, far 

up in the mountains. At that instant I founded the Unicorn 

Rescue  Society—I was the only member—and set off to save the 

unicorn. When I finally located it, though, I saw that it was 

not a unicorn, but rather a qarqacha, the legendary two-headed 

llama of the Andes. I was very slightly disappointed. I rescued 

it anyway. Of course.

Now, many years later, there are members of the Unicorn 

Rescue Society all around the world. We are sworn to protect 

all the creatures of myth and legend. Including unicorns! If we 

ever find them! Which I’m sure we will! 

But our enemies are powerful and ruthless, and we are in 

desperate need of help. Help from someone brave and kind and 

curious, and brave. (Yes, I said “brave” twice. It’s important.) 

Will you help us? Will you risk your very life to protect the 

world’s mythical creatures? 

Will you join the Unicorn Rescue Society? 

I hope so. The creatures need you.

Defende Fabulosa! Protege Mythica! 

Mito Fauna, DVM, PhD, EdD, etc. 
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اِلیوت آیزنِر جلوی اتوبوس ایستاد و به تِه راهروی طوالنی میان صندلی ها 
نگاهی انداخت. تمام صندلی ها ُپر بودند. بچه های دیگر با اخم نگاهش کردند. 
دست کم، الیوت کاماًل مطمئن بود بچه های دیگر با اخم نگاهش می کنند. 
او همـان دانش آمـوزِ جدیـدی بود که سـه هفته بعد از شـروعِ سـاِل تحصیلی 
به مدرسـه می آمد. الیوت با خودش فکر کرد: آخه کی سـه هفته بعد از سـاِل 
تحصیلی می ره یه مدرسـه ی جدید؟ سـه هفته! واسه  دوست  پیدا  کردن دیگه 
خیلی دیره. می شه گفت سال تحصیلی رسمًا تمومه! خواست از اتوبوس پیاده 
شـود و بـرود به سـمِت خانه ی جدیدشـان؛ همان جا که مامـان و مامان بزرگ 
داشـتند وسـایل را از تـوی کارتن ها بیـرون می آوردند، اما ایـن  کار همه  چیز را 
بدتر می کرد. آن وقت، روز بعد که مجبور بود به مدرسـه برگردد، می شـد همان 
بچه ای که توی اولین روزِ مدرسه اش   به سرش زده و َدر رفته بود. شروعِ خیلی 

خوبی نبود!
بدتـر از همـه، کالسشـان داشـت بـه گـردش علمـی می ر فـت. آن هـم 
در اولیـن روزِ مدرسـه ی الیـوت. قـرار نبـود اوضـاع این طـور پیـش بـرود. او 

نداشـت.  را  آمادگـی اش 

فصل اول
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الیوت آهی کشـید و آرام به سـمِت انتهای اتوبوس به راه افتاد. شـاید آن 
عقب چندتا صندلی خالی پیدا می شـد. بچه ها به او ُزل زده بودند. سـر به زیر و 
ُشل  و ِول از کنار صندلی ها گذشت. البد فکر می کنن من یه آدم عجیبو1 هستم. 
چـه بی معنـی. الیوت کـه عجیبو نبود. بچـه ای عادی بود. یـک ریزه میزه ی 
رنگ پریـده و یک جورهایی الغر ُمردنی، با یک عالمه موی قهوه ای فرفری روی 
سـرش. کاماًل عادی؛ اما الیوت احسـاس عادی بودن نمی کرد. نه توی اولین 
روزِ مدرسه، آن  هم توی یک مدرسه ی جدید، توی یک گردِش علمی که اصاًل 

آمادگی اش را نداشت و بین بچه هایی که اصاًل نمی شناخت. 
عقِب اتوبوس چندتایی صندلی خالی بود. 

یکی از این صندلی های خالی، کنارِ پسری گُنده بک با کله ی تراشیده بود که 
به الیوت لبخندی زد و بعد صدای شیپور درآورد. نه، الیوت آن جا نمی نشست. 

صندلـی دیگـر، کنارِ دختری بود که انگشـتش را جوری توی بینی اش کرده 
بود که انگار آن تو داشت دنبال چیزی می گشت که باالخره هم پیدایش کرد! 

نه، الیوت آن جا هم نمی نشست. 
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دسـِت آخـر، تـِه اتوبوس یـک صندلی خالـی دید؛ کنـارِ دختری که شـبیِه 
خواننده   ی اصلی گروه های راک بود. دخترک کُت جیِن خاکستری و شلوار جیِن 
خاکستری و کفش های ساق بلند قرمز پوشیده بود، با یک عالمه موی بافته ی 
سیاه که انگار روی سرش منفجر شده بودند. دختر مدام عقب و جلو می رفت؛ انگار 
داشت آهنگ گوش می داد، اما توی گوش هایش هیچ خبری از هدفون نبود. 
الیـوت بـا خـودش فکر کـرد: بتُهـوِوِن2 سـبِک  راک. این یکی فکـر می کنه 
بتهـوِوِن راک بازهاسـت. باز جای ُشـکرش باقیـه که توی دماغـش دنباِل گنِج 

گمشده نمی گرده یا صدای شیپور درنمی آره. 
الیـوت کنارِ دخترک نشسـت. دختـر هم دیگر وول نخورد و گفت: »سـالم. 

من اوِچنام.« 
»من الیوتم. تازه واردم.« ُخب این که تابلوئه! الیوت توی دلش، سرِ خودش 
داد زد. چیزهایی که تابلوَان رو نگو! »اولین روزم توی این مدرسه سـت.« ُخب 
کـه چـی، همـه می دونـن! »با این که سـه هفته پیش سـال تحصیلی شـروع 

شده.« چرا همه ش چیزهایی رو می گی که همه می دونن؟!
اوِچنا گفت: »منم پارسـال تازه وارد بودم. مدرسـه رو هم بعد از کریسـمس 

شروع کردم.« 
دیدی، خودش می دونست؛ صبر کن ببینم، چی گفت؟

بعد الیوت گفت: »فکر می کردم من تنها فوِق بدشانسـی ام که مجبور شـده 
وسِط ساِل تحصیلی بره یه مدرسه ی جدید.«

اوِچنا سرش را عقب داد و خندید. »نه، منم هستم.«
و این طور بود که الیوت آیزنر و اوِچنا ِدِورو با هم دوست شدند.
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خانم ُول۳ معلم کالس بود. 
الیوت دوسـت داشـت کتاب هایی درباره ی جانوران بخواند و مطالبشـان را 
حفـظ کنـد؛ این  یکی از سـرگرمی هایش بـود. برای همین هم می دانسـت که 
ُول ها جانورانی شبیه به موش هستند، اما از آن ها هم کوچک تر، با چشم هایی 
ریز و جثه هایی گرد  و ُقلمبه. همین  که خانم ُول از روی صندلی اش در جلوی 

اتوبوس بلند شد و ایستاد، الیوت به سمِت اوِچنا خم شد و زیرلبی گفت: 
»عجیب نیست که اون دقیقًا شبیِه اسمشه؟«

اوچنا لبخندی زد. »منم همه ش به این موضوع فکر می کنم.«
خانـِم ُول صدایـش را صـاف کـرد. »ُخـب، بچه هـا...« جوری حـرف می زد 
صدایـش  اگـر  و  را گـرد کـرد  چشـم هایش  بودنـد.  بچه مهدکودکـی  انـگار 
را کمـی بلندتـر می کـرد، فقـط سـگ ها می توانسـتند صدایـش را بشـنوند. 
»بچه هـا، ازتـون انتظـار دارم کـه خیلـی مؤدب باشـین.« مؤدب باشـین را هم 
جـوری گفـت کـه فقـط بـرای سـگ ها بـه  کار می رفـت. »امـروز بـرای گردش 

علمی مـون یـه مهمـون ویـژه داریـم.«

فصل دوم
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ُولخانِم ُول

اوِچنا انگشت هایش را توی گوش هایش کرد تا پرده ی گوشش پاره نشود. 
الیوت هم یواشکی خندید و همین  کار را کرد. 

خانم ُول گفت: »اسـم ایشـون پروفسـور فاناسـت.« انگار که گفت فاو ـ نا. 
»بچه ها می تونین بگین پروفسور فانا؟«

الیـوت زیرلبـی گفـت: »آخه چـرا نباید بتونیـم بگیم؟« اوِچنـا خندید و بعد 
دستش را ُبرد به سمِت دهانش تا صدای خنده اش را خفه کند. 

و بعـد، جنـاِب پروفسـور به داخِل اتوبوس قدم گذاشـت و با ورودش انگار 
سـایه ای روی تمـام کالس افتـاد. اوِچنـا یک دفعـه خنده روی لبش ماسـید. 
الیوت هم روکش پالستیکی و سبز رنِگ صندلی را محکم توی مشتش گرفت. 
پروفسور قدبلند بود و کُپه ی ریشی داشت نصف سیاه و نصف خاکستری. 
موهایـش سیخ سـیخ بـود؛ انگار قبـل از این که بـه آن جا بیایـد، مارماهی های 
برقی4 را  بوسیده بود. با یک دست کت وشلوارِ پشمِی کهنه و کفش هایی چرمی 
کـه معلوم بود روزگاری واقعًا کفش های شـیک وپیکی بوده اند؛ البته روزگاری 

خیلی دور. 
پروفسور گفت: »بونوس دیاس، میس آمیگوس۵.« صدایش جوری بود که 

انگار کسی توی مخلوط کن سنگ ریخته باشد. 
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اوِچنا خم شـد به سـمِت الیوت. دیگر نمی خندید. »اون توی این مدرسـه 
معلِم اجتماعیه. همه ازش می ترسن. می گن کاًل قاطی کرده.«

الیـوت پرسـید: »یعنـی خطرناکـه؟« او به جـز حیوانات، بقیـه ی موجودات 
خطرنـاک را دوسـت نداشـت. حیوانـات خطرنـاک را هم به شـرطی دوسـت 

داشت که درباره ی  آن ها چیزهایی از کتاب یاد گرفته و حفظ کرده بود. 
اوِچنا شانه باال انداخت. »شاید.«

پروفسور فانا گفت: »صبح به خیررر...« و این قدر حرِف ر را کشید که کلمه ی 
خیر دوبخشـی شـد. »من میتو فانام. می تونین پروفسـور فانا صدام کنین، یا 
دکتر فانا، یا دکتر دکتر فانا؛ چون من هم دکترای دامپزشکی دارم، با تخصص 
در زمینه ی گونه های جانوری بزرگ و کمیاب و هم دکترای فلسفه، با تخصص 



1818

اسطوره شناسـی جهانـی. توی کشـور آلمـان، صدام می کنن جنـاِب دکتر  دکتر 
پروفسـور، ولی شـما نمی خـواد این طوری صدام کنین؛ چـون خیلی طوالنی و 
مسخره ست. در ضمن، من آلمانی نیستم، اهِل کشور ِپرو هستم. زبان پروئی 

رو که می فهمین؟«
همه ی بچه ها یک صدا گفتند: »نه.«

پروفسـور گفت: »عالیه... .« مثل این که صدای بچه ها را نشـنید. »خانِم ُول 
از من خواسـتن تا امروز توی این گردش علمی به کاجسـتون های6 نیوجرسی 

راهنماتون باشم و شما هم به حرف های من گوش می کنین.«
همه ی بچه ها با تکان دادن سر، بله گفتند. 

»هر کاری که من گفتم انجام می دین.« 
بچه ها باز هم سر تکان دادند. 
»اگه انجام ندین، می میرین!«

بچه ها روی صندلی هایشان سیخ نشستند. 
»منظـورم ایـن نیسـت کـه مـن می کشـمتون... ولی تـوی کاجسـتون های 
نیوجرسـی چیزهـای خطرنـاِک زیادی هسـت! پـس مراقب باشـین و دقیقًا 

همون کاری رو بکنین که من می گم.« 
هیچ کس توی اتوبوس جیکش درنیامد، اما در همان سکوت، همه ی بچه ها 
تصمیم گرفتند که، بله، بهتر است کاری را بکنند که این معلم ترسناک می گوید. 
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اتوبوس از مدرسه به سمِت بزرگراه حرکت کرد. از کنار ساختمانی بزرگ گذشتند 
که هزارتویی پرپیچ وخم از لوله و مخزن و بشکه به آن وصل بود. صدها دودکش، 
دود را با فشـار به آسـمان می فرسـتادند. روی یکی از بشـکه های بزرگ سفید 
نوشته شده بود: گروه صنعتی ِاشموک، دنیا را می سازیم، آن طور که می خواهیم. 
الیوت دست کرد توی کوله اش که زیرِ صندلی بود و یک تکه سوهان عسلی 

پیچیده در یک زرورق را بیرون آورد. 
اوچنا پرسید: »این چیه؟«

الیـوت آن  را جلـو اوِچنـا گرفت و گفت: »سوهان عسـلی.« به نظر می آمد که 
عسـل مثـل چسـب تمام مغزهـای آجیلی را به هم چسـبانده بـود. »مامان و 
مامان بزرگ این ها رو واسه م درست می کنن. این  یکی رو مامان درست کرده؛ 
چون کشـمش نداره. مامان بزرگ همیشـه توی سوهان عسلی هایی که درست 

می کنه کشمش می ریزه.«
»چه جالب.«

الیوت با شک و تردید به اوچنا نگاهی انداخت. »واقعًا فکر می کنی جالبه؟ 
یا داری تیکه می ندازی؟«

فصل سوم



»نـه، بـه نظرم واقعًا جالبه. مامان بزرگ ها ُپر از چین و چروکن، البته معمواًل. 
کشـمش ها هم همیشـه ُپـر از چین و چروکن. فکر می کنی ایـن اتفاقیه؟ ُخب 

معلومه که نیست.«
»نه بابا، من که مطمئنم تصادفیه.«

اوچنـا یـک لحظـه رفـت تـوی فکـر. »نخیـر. امـکان نـداره. یـه ارتباطـی 
بینشـون هسـت.« و بعـد روی پشـتی صندلـی سـبز و بـزرگ جلویـی، ضرب 
گرفـت. سـرعت دسـت هایش زیاد شـد؛ با دسـت چـپ تاپ تاپ و با دسـت 
راسـت ِتپ ِتـپ مـی زد پشـِت صندلـی و بعـد زد زیـرِ آواز و الیـوت هـاج و واج 

مانـده بـود. آهسـته و بـا ریتم: 




