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تقدیم به همسرم، نیکُوال، 
و همه ی آن هایی که به حیات وحش اهمیت می دهند.

ج.ب

تقدیم به همسرم، الِرن ـ که بدون او هیچ کدام از کتاب هایم 
نوشته نمی شدند.

َا.گ

تقدیم به گادو،
رفیق بچگی هایم

ح.ع

بزرگ ترین ماجراجویی اینه که بری دنبال رویاهات. پس 
ماجراجو باش و هرگز از رویاهات دست نکش.

تقدیم به همه ی بچه های خوب ایران
ش.ح



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

اژدها که حتمًا وجود دارد. با چشـم های خودم دیده ام. چوپاکابرا 1 هم وجود 
دارد و همین طور پاگُنده و پری دریایی؛ البته نه به آن شکلی که شما فکر می کنید. 
برگردیـم سـراغ همان تک شـاخ . وقتی من، پروفسـور میتو فانـا، 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 
نجـاِت تک شـاخ را راه انداختـم؛ تنها عضوش هم خـودم بودم، و برای نجاِت 
تک شـاخ بـه راه افتـادم. هر چنـد، وقتی باالخره پیدایش کـردم دیدم که آن 
موجود نه یک تک شاخ که یک قارقاچا بود؛ همان المای۳ افسانه ای کوه های 
آند که دو تا َسر دارد. کمی زیادی نا امید شدم. ُخب، به  هر حال نجاتش دادم. 

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

کردیم که من مطمئنم پیدایشان می کنیم. 
اما دشمنان ما قوی و بی رحم اند و انجمِن 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 خودت را برای محافظت از موجودات 

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

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



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

 

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

Defende Fabulosa! Protege Mythica ! -1: از افسانه ها دفاع کنید، از اسطوره ها محافظت کنید.
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اوچنا ِدورو به اطراف کالس نگاهی انداخت. 
یک جای کار می لنگید. 

تمام بچه ها مثل همیشـه سـرِ کالس بودند. جیمی، همان پسـر گنده بک 
بـا موهـای خیلـی کوتـاه، توی تعطیـالت آخر هفته یـاد گرفته بـود با ملودی 
»تولدت مبارک« از خودش صدای شـیپور در بیاورد و داشـت هنرِ جدیدش را 
به رفقایش جاسـِپر و جانا هم نشـان می داد و دسته جمعی آواز می خواندند. 
ِجینی از پنجره بیرون را دید می زد و با یک انگشـت، نه، با دو انگشـت، توی 
دماغش حفاری می کرد. پای لو که سایه چشم سیاه، الک ناخن سیاه و ُرژلب 
سـیاه زده بـود، وقتی مجموعه اشـعار آلِگرنون سـوینُبورن به نـاِم تصنیفی از 

مرگ را می خواند آهی از تِه دل کشید.
همه ی این ها عادی بود.

و با وجود این، بدون شک یک جای کار می لنگید...
معلمشان، خانم ُول، سعی داشت درِس درخت ها را یادشان بدهد. »بچه ها 

می دونین درخت بلوط چیه؟«

فصل اول
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اوچنا آهی کشـید. خانم ُول همیشـه جوری با آن ها رفتار می کرد که انگار 
بچه مهدکودکی بودند.

»درخـت بلـوط یکـی از بلندتریـن درخت هاییه که این جا توی نیوجرسـی 
داریـم، امـا توی سـاحِل غربـی، تـوی ایالت هایی مثـل کالیفورنیـا، ُارِگان و 
واشـینگتن...« مکثـی کـرد. »بچه هـا، اصـالً تـا حـاال اسـِم سـاحِل غربی به 

گوشتون خورده؟«
این درس باعث شد اوچنا دلش بخواهد یک مداد را چنان توی گوشش 
فرو کند که تا مغزش برسد و این یعنی الیوت، بهترین دوستش و متخصص 
تقریبًا همه چیز، احتماالً آماده بود تا خودش را از یکی از پنجره های بسته ی 

کالس به بیرون پرت کند. اوچنا نگاهی به او انداخت...
الیوت! همین جای کار بود که می لنگید... الیوت کجا بود؟



1۳

اوچنـا روی صندلـی اش چرخیـد و بـه دنبـاِل الیـوت آیزنـر، تنهـا بچـه ی 
دیگـری کـه در آن مدرسـه عضـو انجمـن فـوق سـری نجـات تک شـاخ بود، 
بـه اطـراف نگاهـی انداخـت. چـه اتفاقـی برایـش افتـاده؟ چـرا بـه مدرسـه 
نیامـده؟ یعنـی مریـض شـده؟ تصادف کرده؟ شـاید یکی از دشمنانشـان او 

را گرفتـه! یا... 
بوم!

درِ کالس یکهو باز شد و شدِت باز شدنش سه قاب عکس را از روی دیوار 
به زمین انداخت.

میاِن در مردی قدبلند ایستاده بود، با ریِش سیاه و سفید، موهایی ژولیده 
و یـک کت وشـلوار پشـمی نخ نمـا و ابروهایی که انگار محصـول یک آزمایش 

علمی بودند.
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پروفسـور فانـا گفـت: »بونـوس دیـاس1، خانم ُول!« پروفسـور فانـا معلم 
تعلیمات اجتماعی مدرسه بود. همه فکر می کردند او یک آدم عجیب وغریب 
است که به تک شاخ ها اعتقاد دارد و دفتر کارش توی زیرزمین مدرسه، یک 
شـکنجه گاه  اسـت. فقط اوچنا و الیوت حقیقت را می دانستند؛ او بدون شک 
عجیب وغریـب بـود، مسـلمًا بـه تک شـاخ ها باور داشـت و اتـاق کارش توی 
زیرزمین مدرسـه شـکنجه گاه که نه، بلکه مقرِ ّ اصلی انجمن نجات تک شـاخ 
بـود. پروفسـور فانـا ادامـه داد: »خیلی خیلی متأسـفم که وقت کالسـتون رو 
می گیرم... اما الزمه که من، اِِهم، الیوت و اوچنا رو یه لحظه با خودم ببرم.« 
چشـم هایش بـه اوچنـا افتـاد و گُل از گلـش شـکفت. زیـر لـب بـه او گفت: 
»دربـاره ی پاگنده سـت!« امـا از آن جایی کـه اوچنا آن َسـر کالس بود، پچ پچ 

پروفسور آن قدری بلند شد که همه صدایش را شنیدند. 
پای لـو گفـت: »االن گفتین موضـوع درباره ی 

پاگنده ست؟« از لحنش گوشه وکنایه می بارید. 
پروفسـور فانا یکهو صاف ایسـتاد و 

اِم...«  دسـتپاچه شـد. »اوم... آم... 
همه به او ُزل زده بودند. دسـِت آخر 
گفت: »بله! گفتم پاگنده! پای گنده ی 
خودم. می بینین، پای راسـتم از پای 

چپـم بزرگ تـره. کِف اون پـای گنده م 
یـه زگیِل بدجـور زده.« همه ی بچه ها 

چندششـان شـد و قیافه هایشـان 
درهـم رفت. پروفسـور ادامـه داد: 

»خیلـی درد می کنه و... و عفونت کرده! 
واسـه همیـن هم به الیـوت و اوچنا نیاز 

دارم که کمکم کنن!«
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خانم ُول انگار گیج شـده بود. »حاال چرا برای این زگیل به کمک الیوت و 
اوچنا نیاز دارین؟«

پروفسور فانا به تته پته افتاد: »درسته. ُخب... اوم... چون... چون  که... باید 
با ماشـین برم دکتر! ولی نمی تونم پدال گاز رو فشـار بدم؛ چون زگیله خیلی 
درد می کنه! واسه همین یکی از بچه ها باید موقِع رانندگی این کار رو برای من 
انجام بده و... یه زگیل دیگه هم روی شستم دارم! واسه همین فرمون رو هم 
نمی تونم بگیرم! پس یکی از اون ها پدال گاز رو فشار می ده و اون یکی فرمون 
رو می گیره و من می شینم روی صندلی راننده و بهشون می گم چی  کار کنن.«

همه با دهان های باز، به پروفسور خیره شده بودند.
پروفسور فانا اضافه کرد: »مشکلی نیست... ما این کار رو قبالً هم انجام دادیم.«

باالخره، خانم ُول گفت: »پروفسور، این اصالً با عقل جور درنمی آد.«
»ماالپاالِبرا 2! من خودم معلمم ها... از کی تا حاال کار معلم ها با عقل جور 
درمـی آد؟ اون هـا بـا من مـی آن. الیوت، اوچنا، یـاال بجنبین.« بعـد به اطراف 

کالس نگاهی انداخت. »ببینم، الیوت کجاست؟«
اوچنا شانه باال انداخت.

»بیا! َوُمونوس۳! سر راه پیداش می کنیم!«
و با این حرف، پروفسور فانا برگشت و از کالس بیرون رفت. اوچنا با عجله 

دنبالـش رفت و همان طور که از کالس بیرون 
می رفت نیم نگاهی به پشت  سرش انداخت.

بـاز  بچه هـا همچنـان  دهـان  
مانده بود.

بعـد جیمـی با شـیپورش دوتا 
نـِت پایانی ترانه ی تولدت مبارک را 

نواخت.
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الیوت آیزنر از توی سالن غذاخوری مدرسه به بیرون سرک کشید.
به راسـت نگاهی انداخت؛ به سـمِت کالسـش. توی راهرو هیچ کس نبود. 

چه عالی.
با وقت کشـی، از جایش تکان نخوردن و دسـِت آخر هم قایم شدن پشِت 
یکی از درهای بزرگ سالن غذاخوری، آن قدری منتظر ماند تا به صِف شلوِغ 
صبحگاهـی بـر نخورد. شـلوغی او را کالفه می کرد. درحقیقـت، همه چیز او را 
کالفه می کرد؛ حتی بهترین دوستش، اوچنا، هم گاهی وقت ها می رفت روی 

اعصابش. 
بـه بیـاِن واضح تـر: اوچنا محشـر بـود. یک عالمـه چیز درباره ی موسـیقی 
می دانسـت، همیشـه جوری لباس می پوشـید که انگار خواننده ی اصلی یک 
گروه راک است و حتی برایش مهم نبود که الیوت عاشِق خواندن کتاب هایی 
اسـت مثل هیوالهای مرگ بارِ قزاقسـتان و مارهای سمی اسکاتلند و ده هزار 
راِه بد برای ُمردن، جلدهای 1، 2 و 4 )جلد ۳ توی کتابخانه ی عمومی  نبود.(
هر چند، از بین همه ی چیزهایی که الیوت را عصبی می کردند، یک چیز از 

همه  بیشتر اعصابش را به هم می ریخت. 

فصل دوم



17

درحقیقت، نه یک چیز؛ یک نفر. 
الیوت دوباره به سمِت راست نگاه کرد، به تِه راهرو و بعد به چپ، به سمِت 
پله هایـی کـه به طبقه ی پاییِن زیرزمین می رسـیدند. هیچ کس نبود. آن یک 

نفرِ خاص هیچ جا دیده نمی شد. 
شـاید امروز قرار بود روز خوبی باشـد. شـاید باالخره امروز الیوت قرار بود 
فقط کارهای روزمره و عادی اش را انجام دهد و درِس کسل کننده ی دیگری، 
مثالً درباره ی ویرگول ها یا درخت ها یاد بگیرد؛ نه چیزی درباره ی موجوداِت از 
قرارِ معلوم افسانه ای که معلوم می شود واقعی هستند، مثل شیطان جرسی 

و اژدهای خبیث با بزاق جادویی. 
الیوت فکر کرد، امروز نه. لطفًا امروز یک روز کسل کننده باشد. 

کوله پشـتی اش را روی شـانه اش انداخـت و بـا احتیـاط تـوی راهرو قدم 
گذاشت. هنوز هیچ خبری نبود. 

بـه سـمت کالس راه افتاد. کفش هایش روی کف پـوش تازه  واکس خورده 
جیرجیر می کردند. 

فکـر کرد، روزی بدوِن هیچ موجود افسـانه ای، بـدون میلیونرهای خبیث، 
بدون سـفرهای ماجراجویی خطرناک، بدون سـقوط هواپیما. و بدوِن او. خدا 

کند یک امروز بدون او بگذرد. 
الیوت نگاهی به پشـت سـرش انداخت، به پله های رو به زیرزمین. هنوز 

هیچ کس نبود. چرخید به سمِت کالسش... 
شپلق! 

الیوت پلک هایش را باز و بسـته کرد. داشـت به سقف نگاه می کرد و پهن 
زمین شده بود. 

و آن آدم داشت از باال نگاهش می کرد. همان تنها آدمی توی دنیا که الیوت 
دلـش نمی خواسـت امروز صبح او را ببیند. او مـردی بود با موهای ژولیده و 

ریش سیاه و سفید که نگاهی تیز داشت. 
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الیـوت بـا خـودش فکر کرد، وای نـه. کاش این فقط یک خواِب بد باشـد. 
چشم هایش را بست و امیدوار بود وقتی دوباره بازشان می کند توی خانه باشد. 
پروفسور فانا آهسته گفت: »الیوت! االن چه وقته خوابیدنه! یاال بجنب!«

الیوت چشم هایش را باز کرد. اوچنا با نیِش باز از آن باال به او نگاه می کرد. 
اوچنا گفت: »داریم می ریم پاگنده رو نجات بدیم.«

الیوت دوباره چشم هایش را بست، آهی کشید و گفت: »حتمًا.«



19

الیـوت بـا خـودش فکر کرد، وای نـه. کاش این فقط یک خواِب بد باشـد. 
چشم هایش را بست و امیدوار بود وقتی دوباره بازشان می کند توی خانه باشد. 
پروفسور فانا آهسته گفت: »الیوت! االن چه وقته خوابیدنه! یاال بجنب!«

الیوت چشم هایش را باز کرد. اوچنا با نیِش باز از آن باال به او نگاه می کرد. 
اوچنا گفت: »داریم می ریم پاگنده رو نجات بدیم.«

الیوت دوباره چشم هایش را بست، آهی کشید و گفت: »حتمًا.«

پروفسـور فانـا در مدرسـه را ُهـل داد و بـازش کـرد و به سـمِت محوطه ی 
پارکینگ قدم برداشت. 

الیـوت گفـت: »پاگنـده؟« سـعی می کـرد بـه پروفسـور برسـد. »جـدی 
می گیـن؟ پاگنـده اصـالً وجود خارجی نـداره! دروغ بودن اون افسـانه تا حاال 

صدهـا بـار ثابت شـده!«
اوچنا داشت آرام برای خودش آواز می خواند: 

پاگنده چیست دیگر؟
کی می داند آخر؟

در سرمای زمستان، 
سفید مثل برف است؟

در جنگِل تابستان، 
قهوه ای چون کوهستان؟

اگر که شده پنهان
توی ظرف خوراکت

طالیی ست مثل سوهان؟

فصل سوم



20

الیوت نگاهی به اوچنا کرد و گفت: »باید اعتراف کنم، این  یکی از ترانه های 
خوبت بود.«

اوچنا نیشش باز شد. 
پروفسور فانا گفت: »اگه پاگنده یه افسانه ست، پس چرا من یه تماس از 

َمک گوِکی دوب داشتم؟«
اوچنا که سـعی می کرد این واژه ی ناآشـنا را تلفظ کند، گفت: »َمک ـ گو ـ 

ِکی ـ دوب؟... چه اسم عجیبی.«
پروفسـور ابروهایـش را بـاال بـرد. »این طـور فکـر می کنـی؟ مـن کلی آدم 
می شناسم که اسمشون َمکه! حتی یه ساندویچ خوشمزه هم به همین اسم 

هست. یعنی تا حاال هیچی درباره ی  َمک دونالد بزرگ نشنید ی؟«
»من فکر نمی کنم این طوری صداش کنن ها.«

»در هـر حـال، َمـک یکـی از اعضـای قبیله ی بومی ماکِلشـوته. اسـمش، 
گوِکـی دوب، توی زباِن ماکِلشـوتی یعنی روشـنفکر. مـردم قبیله ی اون توی 
ایالت واشینگتن زندگی می کنن. به این می گن اسم عجیب، نه؟ واشینگتن؟ 
یعنی یه ُتن رخت چرک4. چرا باید یه همچین اسمی رو روی یه مکان بذارن 
آخه؟« پروفسور فانا سرش را تکان داد. »به هر حال، َمک و خونواده ش، مثل 
خیلی دیگه از ماکِلشوتی ها، نگراِن حفاظت از محیط زیست طبیعی هستن... 

از جمله موجوداتی که علم اون ها رو به رسمیت نمی شناسه!«
آن ها به هواپیمای سـفید ـ آبی پروفسـور فانا یا همان ققنوس رسـیدند. 
همان سه  جای پارک همیشگی اش را اشغال کرده بود، بین هاچ بک فیروزه ای 

مدیر کوالسکی و موتورسیکلِت هارلِی خانم ُول. 
پشـِت الیوت مورمور شـد. نه فقط به خاطر این که ققنوس پر از ُقرشـدگی و 
زنگ زدگی بود یا شیشه ی جلویش به شکِل تارِ عنکبوت ترک خورده بود. نه 
حتی به این دلیل که توی آخرین پروازشان هواپیما سقوط کرده بود، بلکه به 


