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

ودم دیده ام. چوپاکابرا1 هم وجود  اژدها که حتما وجود دارد. با چشم های 
دارد و همین طـور پاگنـده و پری دریایـی؛ البتـه نه به آن شـکلی که شـما فکر 

می کنید. 
برگردیـم سـرا همان تک شـاخ . وقتـی من، پروفسـور میتو فانـا، جوان تر 
بری  رمان  بودم، در کوهپایه های کشور ِپرو2 زندگی می کردم. یک  روز، در ش
ی کوه ها توی دردسـر افتاده اسـت. فورا، انجمن  ی در با یـد که تک شـا پی
ودم بـودم، و برای نجاِت  وش هم  ـا ع تـم؛ تن نجـاِت تک شـاخ را راه اندا
ـره پیدایش کـردم دیدم که آن  تک شـاخ بـه راه افتـادم. هر چنـد، وقتی با
مای ۳ افسـانه ای کوه های  موجود نه یک تک شـاخ که یک قارقاچا بود؛ همان 
ب، به  هر حال نجاتش دادم.  آند که دو تا َسر دارد. کمی زیادی نا امید شدم. 

معلوم است که نجاتش دادم. 
رد و انجمـن نجـاِت تک شـاخ در  ، سـال های زیـادی از آن  روز می گـ حـا
ورده ایم از تمام موجودهای افسـانه ای و  ایـی دارد. ما قسـم   تمـام دنیـا اع
ت کنیم. از جمله از تک شـاخ ها البته اگر روزی پیدایشـان  وره ای محاف اسـ

نم پیدایشان می کنیم.  م کردیم که من م
یلی به کمک نیاز دارد؛ به  امـا دشـمنان ما قوی و بی رحم اند و انجمـِن ما 
ودم می دانم شجاع را  ربان، کنجکاو و شـجاع )بله،  کمِک افرادی شـجاع، م

م است(.  یلی م دو بار گفتم. چون  که 
ت از موجودات  ـودت را برای محاف تـو هـم به ما کمک می کنی زندگی 

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

۳- شتر بی کوهان ساکن آمریکای جنوبی



ر می اندازی ان به  افسانه ای ج
به انجمن نجاِت تک شاخ می پیوندی

امیدوارم که این طور باشد. این موجودات به کمک تو نیاز دارند. 
ِ میسیکا 1 ِدِفنِد َفبیلوسا پرروِت

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. 

9780735231702_TheCreatureofthePines_TX.indd   7 1/19/18   12:38 PM

 

میتو فانا، پروفسور، دکتر دامپزشک، دکتر آموزش و غیره  

ت کنید. وره ها محاف : از افسانه ها دفاع کنید، از اس e ende abulosa  rotege ythica  -1
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ر جدیدش، نیوجرسی،  انه ی جدیدش، در ش اِلیوت آیزنِر روی پیاده روی 
به شکم دراز کشیده بود. 

ه ها که به سمِت مدرسه می رفتند از کنارِ الیوت رد  صب دل انگیزی بود. ب
می شـدند و سـرِ راهشـان به برگ های زرد و قرمز لگد می زدند. هوا بوی پاییز 

می داد. 
اما چرا الیوت به شکم روی پیاده رو دراز کشیده بود

انـه را باز کرده بود، پایش روی  ن نبود چرا. درِ ورودی  م ـودش کـه م
چیزی رفته و بعد با کله افتاد بود پایین پله ها. الیوت به زور سرش را با آورد 

ورده است.  اند تا ببیند پایش روی چه چیزی لیز  و به اطرا چر
وه ای  ی کاغـ ق انه شـان، بسـته ی کوچکـی دید که  روی اولیـن پلـه ی 
یده شـده بـود. روی پاهایش ایسـتاد و به  مخصـوص بسـته های پسـتی پی
سمت بسته رفت. نه آدرسی داشت، نه تمبری؛ فق یک اسم که با دست  
وه ای نوشـته شـده بود. چه عجیب نگاهی به اسِم  رچن قورباغه و جوهر ق

ت.  روی بسته اندا
ودش بود.  این که اسم 

فصلاول
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اشـته بـود؛ اولیـن روزش توی  دیـروز الیـوت روز عجیبی را پشـت سـر گ
ا  مدرسـه ی جدید. دوسـت جدیدی پیدا کرده بود، به نام اوِچنا ِدِورو، که از ق
او هـم عجیب وغریـب بود. یک جورهایی شـبیِه را بازها لباس پوشـیده بود، 
تقریبا برای هر چیزی ترانه ای سـر هم می کرد و عالقه ی شـدیدی داشـت که 
تر هم بامزه  ـودش و الیوت را به کشـتن بدهد. با تمام ایـن حر ها، آن د
ان  وشـش می آمد. آن دو با هم یک شـی بـود و هـم شـجاع و الیـوت از او 
یالی باشـد، اما  جرسـی1 کوچـک را نجات داده بودنـد؛ موجودی که قرار بود 
ر می رسـید الیوت و اوچنا را به عنوان دوسـت هایش  یالی نبود و به ن عا  ق
ره، یک معلم ترسـنا توی مدرسه شـان، به نام پروفسور فانا،  یرفته و با پ
و یک انجمن ِسری بشوند: انجمن نجات تک شاخ  از آن ها دعوت کرده بود ع

ر بود.  موریتش نجاِت موجودات افسانه ای از  که م
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اشته بود.  یلی عجیبی را پشت سر گ پ بله، با این تفاسیر روزِ 
یـره مانـده بود به بسـته  ای مرمـوز کـه آن را روی پله های  و حـا الیـوت 

اشته بودند.  انه شان گ ورودی 
برای او. 

کاغ دوربسته را پاره کرد. کتابی از زیرش نمایان شد: سرزمیِن باسک 2. 
« البته هی ک آن دور و برها نبود.  بلند گفت: »چی

انه شان  اشـته بود آن هم روی پله های  چرا کسـی برایش یک کتاب گ
اصال کار چه کسی بود یعنی واقعا نمی شد دومین روز توی مدرسه ی ابتدایی 

دا رد مح رضای  ساو پاینز عادی و بدون دردسر بگ
لش زد، کوله پشـتی اش را روی شانه اش  الیوت آهی کشـید، کتاب را زیرِ ب

ت و به سمت مدرسه راه افتاد.  اندا
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انه بیرون می زد کـه بنِد یکی از  اوچنـا ِدِورو صب هـا معمـو در حالـی از 
کفش هایش باز بود، نصف مش هایش هنوز طبقه ی با زیرِ تخت افتاده بود، 
وانـد که همان صب زیِر  یالـی اش را می زد و ترانه ای را می  تـوی هـوا گیتار 

ته بود.  دوش سا
اما امروز این طور نبود. 

انه بیرون  انه را باز کرد و پیش از آن که توی آن صب سرِد پاییزی از  درِ 
یابـان را نگاه کرد. کوله پشـتی اش را روی شـانه هایش  بزنـد، هـر دو سـمت 
ت، بندهایش را محکم کشـید و با احتیا به طر مدرسـه به راه افتاد.  اندا

اشته بود.  دیروز چه روز عجیبی را پشِت سر گ
ه باحال،  ش گفت ب دوست جدیدی به نام الیوت پیدا کرده بود؛ نمی شد ب
چـون زود قاطـی می کـرد، دربـاره ی هـر چیزی کـه ممکن بـود باع مرگش 
ر تی  وانـده و از سـیر تا پیازشـان را از بر کرده بـود و از ن شـود کتاب هایـی 
ورد، اما باهـوش و بامزه بود و  و قیافـه هـم کـه اصال و ابدا بـه را بازها نمی 
ان جرسی دیده بودند  وشـش می آمد. در ضمن، آن دو یک شـی اوچنا از او 
و یـک انجمن  و عجیب تریـن معلـم مدرسـه از آن هـا دعـوت کـرده بـود تا ع

فصلدوم



یلـی قدرتمندی  یلی پولـدار و  ِسـری شـوند. این انجمن ِسـری دشـمنان 
ودشان  ، دو میلیونر که در سرتاسرِ دنیا کار و کاسبی  داشـت: برادران اشـمو

ر کوچکشان بودند.  را داشتند و مالِک نصِف ش
در ضمـن، اوچنـا و الیوت و آن معلم عجیب احتمـا غیرقانونی و بی اجازه 

وارد عمارِت برادران اشمو شده  بودند. 
عا غیرقانونی و بی اجازه وارد شده بودند.  قبول، ق

و برای همین هم بود که اوچنا امروز صب این قدر توی راِه مدرسه گوش به زن 
یابان اصلی شد، دزدکی  ید و وارد  و مراقب بود. وقتی از سـرِ کوچه شـان پی
ر قرار داشـت؛  ارراه آن طر تر پولدارترین محله ی شـ ت. چند چ نگاهی اندا
همان جایی که عمارِت برادران اشـمو بود. آن سوی محله ی پولدارها، آن دور 
دورها، اوچنا فق می توانست دودکش های سر به  فلک  کشیده ی گروِه صنعتی 
برادراِن اشمو را ببیند که ستون هایی از دوِد سیاه رن را به هوا می فرستادند. 
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تاالپ! 
غرمردنی با  اوچنـا کله معلـ زد و نقـش زمیـن شـد. پسـری ریزه میـزه و 
وه ای و فرفری به پشت افتاده روی پیاده رو و چشمانش به آسمان  موهای ق

یره مانده بود. پشِت  سرِ پسر کتابی باز افتاده بود روی پیاده رو. 
» اوچنا با تعجب گفت: »الیوت

» الیوت گفت: »آخ
» »ندیدمت

م.« وبه. یا شاید هم من رو این جا دیدی و از قصد کمین کردی تا بزنی ب «
ندید و بلند شد و ایستاد. »بجنب. بزن بریم مدرسه.« اوچنا 

ن زمین شده بود. »فکر نکنم. امروز تا همین جاش هم  الیوت بی حرکت پ
بد پیش رفته. مدرسه فق بدترش می کنه.«

اوچنا کتاِب سـرزمیِن باسـک را برداشت و دسِت الیوت داد. »بیا بریم. هر 
تر از پسش برمی آیم.« چه قدر هم که امروز بد بیاریم اگه با هم باشیم ب

اکی رنگـش را می تکانـد، چشـم هایش را باریک کرد و  الیـوت کـه شـلوارِ 
وش بینی تو حالم رو به  هم می زنه.« گفت: »این 

ندی زد و الیوت را کشان کشان به سمِت مدرسه برد.  اوچنا پوز

»تصویر صفحه 7«
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وری مدرسـه  ا الیـوت و اوچنـا تِه یکـی از آن میزهای دراز توی سـالن غ
ه ها از درهای  ِ صبحگاهی به صـدا دربیاید. ب ـر بودند تا زن نشسـتند و منت
دولنگه ی سـالن به دا هجوم می آوردند، دوست هایشـان را پیدا می کردند، 
ندیدند، مسـخره بازی درمی آوردند و دربـاره ی هر چیزی بح می کردند  می 

که شِب قب توی تلویزیون یا شبکه های مجازی دیده بودند. 
همـه، به جز الیوت و اوچنا. الیوت داشـت ماجـرای همان کتاب مرموزی را 
انه شـان پیدا کرده بود:  بـرای اوچنـا تعریف می کرد که روی پله های ورودی 

»هنوز چیز زیادی ازش نخوندم. فق پن تا فص اولش رو.«
وردیم بـه همدیگه پن تـا فصلش رو  ونه تـون تـا سـرِ نبشـی کـه  »تـو از 

» ارراه فاصله بود ها وندی همش یه چ
ونم.« »فص هاش کوتاهه. من  هم تند تند می 

» ب، حا چی ازش دستگیرت شد «
»راسـتش، یه چیز هایی درباره ی مردِم باسـک، یا همون اسـکالدونا  یاد 

گرفتم.«
» »اس ـ کال ـ دو ـ نا

فصلسوم
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»آره. یـه جورهایـی حیرت انگیـزن. اون هـا مـردم کوهسـتان های بی رحم و 
وحشی ان که از هزاران ساِل پیش، توی ناحیه ای بین اسپانیا و فرانسه و دریا 
سـاکن شـدن و زندگی کردن. تقریبا تمام امپراطوری های بزرِگ اروپا سـعی 

کردن اون ها رو شکست بدن، اما هی کدوم نتونستن.«
ر محشر می آن.« »به ن

»بدون شک.«
ـری نداری کـه اصال تو چرا باید این کتـاب رو بخونی یا کی اون  »هیـ ن

» ت داده رو ب
»دوتا حدس توی سرم دارم که هر دوشون هم من رو می ترسونه.«

» ت. »ای بابا، تو هم که با هر چیز کوچولویی می ترسی اوچنا شانه با اندا
»یه احتمال اینه که کارِ برادراِن اشمو باشه.«

ب، این احتمال من رو هم می ترسـونه، ولی چرا برادران اشـمو  یلی  «
» باید برای تو یه کتاب بفرستن

اره، ها اون یکی آدمی  ری ندارم. شـاید یه جور ا ال ن »در مورد این سـ
اشته باشه...« که ممکنه کتاب رو برای من گ

اشت؛  ه، درهای سالن باز شد و مردی به دا قدم گ درست در همان لح
غر با ریشی سیاه  و سفید و انبوِه موهایی که از جمجمه اش به سمِت  قدبلند و 
بیرون سـی شـده بودند. کت وشلواری پشمی و رن  و رو رفته پوشیده بود و 
کفش هایی که احتما چ سال پیش شیک و گران قیمت بوده اند. از زیرِ آن 
ابروهـای پاچه بزی ، نگاهش روی صورِت تک تـِک دانش آموزانی که نزدیکش 
ـورش از ترس می لرزیدند.  بودنـد، بـا و پایین شـد. دانش آموزانی که در ح
کـه البتـه تعجبی هم نداشـت؛ چـون او طوری نگاه می کرد کـه انگار هر آن 

ممکن است به یکی شان حمله کند. 
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ناِم این مرد پروفسور میتو فانا بود. 
الیـوت حرفـش را ادامـه داد: »اون یکـی احتمال هم...« و بـا زیرکی بدون 
این که کسـی متوجه شـود به آن مرد اشـاره کرد. به او که حا چشـم هایش را 
وری را می پایید؛ جوری  ا تن کرده بود و داشـت با دقت دورتادورِ سـالن غ

که انگار دنباِل قربانی بعدی اش می گشت. »ایشونه.«
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تیرِ نگاِه پروفسور فانا روی اوچنا و الیوت فرود آمد؛ درست م شکارچی ای 
وری راهش را به سـمت  ا ی میزهای غ به  که شـکارش را پیدا می کند. از 
الیـوت و اوچنـا باز کرد. چنان با سـروصدا و دیوانـه وار حرکت می کرد که همه، 

چه معلم و چه دانش آموز، از جایشان پریدند و از سر راهش کنار رفتند. 
ه هایی که آن نزدیکی بودند  ت به ب به میزِ الیوت و اوچنا رسید، نگاهی اندا
ی موهای م سیم ظرفشـویی اش  وه ای اش را  و بعد دسـت های بزرگ و ق

کشید و موهایش حتی از قب سی تر شدند. 
ِ کشـور پرو  پروفسـور فانا گفت: »بونوس دیاس، می آمیگوس۳.« او اه
جه داشت. بی شک می توانست نقش  شن بود و کمی ل و صدایش کلفت و 
مور مخفی  مـوری مخفـی توی یک فیلم اکشـن را بازی کند؛ البته اگر آن م م
ده سـالی را توی طبیعت وحشـی به سـر برده باشـد؛ بدون شـانه زدن مو یا 
عـو کردن لباس. »امیدوارم بعد از اون ماجراجویی  هایی که دیروز داشـتیم 

ستگی تون دراومده باشه.« 
ه هایی که دور میز نشسـته بودند برگشـتند و نگاه کردند؛ اول به  همه ی ب

پروفسور و بعد به الیوت و اوچنا. 

فصلچهارم
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الیوت گفت: »اوم، سالم، پروفسور.«
وبیم.« اوچنا فورا گفت: »اوهوم... 

یلی تابلو این پا و آن پا می کرد.  ی کرد.  پروفسور فانا سر تکان داد. بعد مک
واسـت چیـزی به اوچنـا و الیوت بگویـد، اما ح  کامـال مشـخ بود می 
ه ی دیگر در دور و برشـان نمی تواند. متوجه کتابی  می کرد با وجود آن  همه ب
واندنش بود. گفت: »آها پ بسته ی من رو دریافت  ول  شد که الیوت مش

» وشحالم که دست های اشتباهی اون بسته رو باز نکردن کردی 
مید چه قدر عجیب حر می زند. به اطرا  یک دفعه پروفسـور فانا انگار ف
ه هایی که در محدوده ی دیدش قرار داشتند به  عا تمام ب ت. ق نگاهی اندا
ال... چیز... اوم... دسته های  او زل زده بودند. صدایش را صا کرد. »اوم... م
قابلمه اون ها می شـن... دسـت های اشـتباهی... چون قابلمه ها... نمی تونن 

» کتاب بخونن
 » الیوت و اوچنا هم زمان با هم گفتند: »چی چی

... به هر حـال، ازتون تقاضـا می کنم بعد از  ـی پروفسـور فـورا گفـت: »هی
مدرسـه برای جلسـه ی... اوممم... انجمنی که دیروز درباره ش صحبت کردیم 

تشریف بیارین.«
ه هایی که سرِ میز نشسته بود، پسری کک ومکی به نام لوکاس،  یکی از ب

» و بشم پرسید: »کدوم انجمن، آقای فانا من هم می تونم ع
 ، پروفسـور فانا تته پته کنان گفت: »یه... چیـزه... انجمن برای... برای تاری

اوم... و برای فلسفه ی...«
تگی  میدند که پروفسـور تقال می کند تا یک داسـتاِن سا الیوت و اوچنا ف
قاب باور سـر هم کند. هر دویشـان سـعی کردند به بدترین و ترسـنا ترین 
داسـتانی فکر کنند که می شـد برای انجمن سـر هم کرد؛ این طوری هی کدام 
سفانه، فکرشان هم زمان با  وش شـوند. مت واسـتند ع ه های دیگر نمی  از ب

هم از دهانشان بیرون پرید. 
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یه.« اوچنا گفت: »ت
الیوت گفت: »کرم ها.«
» لوکاس گفت: »چی

ی کرد.  « مک یـه ی کرم ها پروفسـور فانـا یک دفعـه داد زد: »بله، انجمن ت
ـداری از کرم هـا بح  و  یه و نگ »مـا تـوی ایـن انجمن دربـاره ی نحـوه ی ت

گفت وگو می کنیم.«
ندیدند.  ه ها ِهرِهر  ی از ب بع

پروفسـور اضافه کرد: »در بیشـتر موارد، به این نتیجه می رسیم که کرم ها از 
وششون می آد.« رابکاری 

» یک نفر غرغرکنان گفت: »او
  ، رابکاری ارد وششون می آد و همین طور از  رابکاری مر  »اون ها از 

گربه و...«
میدن دیگه، پروفسور.« اوچنا گفت: »ف
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