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اسب های تک شاخ درست پشت سر اتوبوس ها از راه رسیدند.
اگر روی میزم خم می شدم و گردن می کشیدم، می توانستم از پنجره ی 
کالس ببینمشـان. روی تریلی  تک شـاخ ها نوشـته بود: مزرعه ی اسـب های 

تک شاخ اِِورسان1. اگر کمی دیگر خم می شدم...
»پیـپ2!« بابـا ناگهـان صدایم کرد؛ چـون آرنجم به جعبه ی سـنگ هایش 

خورده بود و همه شان روی زمین پخش شده بودند. 
با لحنی شرمنده گفتم: »وای!« و خم شدم که جمعشان کنم.

بابام معموالً با من به مدرسه نمی آید، اما امروز، روز معرفی مشاغل بود. 
راهروهـا و کالس هـا پر از بابا و مامان هایی بود که با هیجان می خواسـتند 
درباره ی شغلشان حرف بزنند. بابا و مامان من زمین شناسند؛ برای همین 
هم بابا با خودش یک جعبه سنگ )خودش به آن ها می گفت ژئود3.( آورده 
بود تا به همکالسـی هایم نشـان بدهد. من زیاد از بررسـی سـنگ  ها خوشم 
نمی آیـد، بـا این حال بابای من از بابا و مامان هایی که زیپ لباس درسـت 
می کردنـد، باحال تـر بود، ولی راسـتش، هیچ چیزی باحال تر از اسـب های 

1- EverSun Unicorn Farms
2- Pip

Geode -3؛ ژئـود بـه سـاختارهای رسـوبی ثانویـه گفتـه می شـود کـه در رسـوبات و برخـی صخره های 
آتشفشانی یافت می شوند.

پیش درآمد

ماجرای اسب های 
تک شاخ
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تک شاخ نیست. از پنجره زنی لباس آبی را دیدم که داشت اولین تک شاخ 
را پیـاده می کـرد. حـس می کـردم کـه تـوی قلب و مغـزم آتش بـازی  راه 
افتاده اسـت و موشـک هایی تک شـاخ به هر طرف پرواز می کنند. به خاطر 
کتـاب محبوبـم، راهنمای موجودات جادویِی جفری هیگلسـتون1 )که اتفاقًا 
همـان  موقـع هم توی کوله پشـتی ام بود.( همه چیز را درباره ی تک شـاخ ها 

می دانستم.
معمـوالً زیـاد پیـش نمی آمـد کـه آن هـا را ببینـم، تـوی آتالنتـا خیلـی 
کمیـاب بودنـد، امـا ایـن تک شـاخ خـاص بدجـوری جلـب توجـه می کـرد؛ 
یال هایـش به رنـگ آفتـاب بـود و چشـم هایی تیره رنـگ داشـت. همین که 
پریـد روی آسـفالت خیابـان، از زیـر ُسـم های کَره ای رنگـش جرقه هایی به 

هـوا بلند شـد. 
بابـا گفت: »وای! تک شـاخ!« لحنش درسـت مثل لحن مـن، موقع دیدن 
یکی از سـنگ های جدید خودش بود؛ یعنی داشـت تمام تالشش را می کرد 
تا هیجان زده به نظر برسد، اما راستش خیلی به حیوانات عالقه  نداشت. »چه 

باحال! صاحبشون کیه؟« 
ماریسول باِررا2 را نشانش دادم که چهار نیمکت آن طرف تِر من نشسته بود. 
بابا نگاه تحسین آمیزی به او انداخت. همه عاشق ماریسول بودند. هیچ وقت 
شکالت گوشه ی لپش نبود. همیشه موهایش را شانه می کرد. دست خطش 
خوب بود. دفترهای مشقش همیشه تمیز بودند و گوشه هایشان تا نخورده 
بود. پیراهنی آبی  شـبیه مال مامانش  پوشـیده بود که نشاِن رنگی و کوچِک 

اورسان رویش بود. 

1- Jeffrey Higgleston's Guide to Magical Creature
2- Marisol Barrera
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سعی کردم مثل ماریسول صاف بنشینم، اما مهره های کمرم نمی دانستند 
که چه طوری باید راست بشوند. آخرش هم قوز کردم. 

در عوض، کاری بود که من بلد بودم و ماریسـول بلد نبود. راسـتش فکر 
نمی کردم که هیچ کس دیگری هم این کار را بلد باشـد. من می توانسـتم با 

موجودات جادویی حرف بزنم. و آن ها هم حرفم را می فهمیدند. 
متأسفانه هیچ کس این را باور نمی کرد. تازه من خیلی هم تمرین نمی کردم؛ 
چـون ورود حیـوان به سـاختمانمان ممنـوع بود؛ حتی حیوان هـای جادویی. 

من تا حاال با هیچ اسب تک شاخی حرف نزده بودم.
آقـای دیاتلـوف1، معلممـان، گفـت: »خب، همه حواسشـون این جا باشـه. 
منظـم صـف ببندیـن تا بریـم بیرون و با شـغل هایی هم که تـوی فضای باز 
انجـام می شـن آشـنا بشـیم. به بابـا و مامان هاتون نشـون بدین کـه چه قدر 

بچه های خوب و منظمی هستین!« 
همـه ی فکروذکـر آقـای دیاتلـوف، نظـم و ترتیـب بـود. همه چیـزش هـم 
صاف وصوف بود؛ از موها و سبیلش گرفته تا کراوات و لب هایش. از همان اول 
توی مدرسـه بهمان یاد  دادند که اگر آدم های منظمی باشـیم، زندگی مان بهتر 
می شـود؛ پس خیلی صاف و یکدسـت، مثل ابروهای معلممان، صف بسـتیم. 
فقـط چنـد دقیقـه مانده بـود تا تک شـاخ ها را از نزدیک ببینم. سـعی کردم از 
خوشحالی توی صف ورجه وورجه نکنم، اما همین که داشتم جلوی تپش قلبم 

را می گرفتم، پاهایم شروع کردند به تکان خوردن. 
نمی توانستم آرام بمانم!

به خصـوص وقتـی به پارکینگ رفتیم که پر از چیزهای عجیب غریب بود. 
یـک عتیقه فـروش، ماشـینی قدیمـی و عجیب غریب با خـودش آورده بود. 
یک گل فروش کنار ماشـین سـایه بان دارش ایسـتاده و یک عالمه گل روی 
سـایه بان چیـده بـود. یکی از باباها که آشـپز بود، بندوبسـاط پخت وپزش را 

1- Dyatlov
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راه انداخته بود. گروهی از مامان ها داشـتند سـازهای زهی می زدند. بابا هم 
جعبه ی سنگ هایش را چید و چندتا از بچه ها سریع برای دیدن آن ها جمع 
شدند. بابا هم داشت ِکیف می کرد؛ انگار سنگ ها را خودش ساخته، نه این 

که پیدایشان کرده باشد. 
شروع کردم به شمردن تک شاخ ها. هشت تا تک شاخ آن جا بود! مامان و 
بابای ماریسـول و دخترهای بزرِگ دوقلویشـان هر کدام افسار دوتا از آن ها 
را به دست گرفته بودند. خیلی زیبا و باشکوه بودند. خانواده ی باِررا، درست 
نسـخه ی بالغ ماریسـول بودند. همه شان لباس های تروتمیز و شیکی به تن 

داشتند که انگار تازه از مغازه خریده بودند. 
تک شاخ ها؟ جادویی بودند. 

آقای دیاتلوف گفت: »بچه ها! بچه ها! یادتون نره که به همه جا سر بزنین. 
فقط، قانونمون وقتی بیرونیم چیه؟«

همه مـان خیلـی سـربه زیر گفتیـم: »دنبـال هـم نمی دوئیـم، از بقیه جدا 
نمی شـیم، موقـع برگشـتن دسـت هامون رو می شـوریم.« آقـای دیاتلوف با 
رضایـت عالمـت داد کـه برویم و ما هم تند رفتیم سـراغ جایـی که برایمان 

جالب بود. 
مثل روز روشن بود که من اول از همه می رفتم سراغ تک شاخ ها. بهترین 
کار هـم همیـن بـود؛ چون بابای آشـپز با پنکیک های داغش داشـت همه را 
به سمت خودش می کشاند و من می توانستم تنهایی و با خیال راحت بین 

تک شاخ ها بگردم. 
مامان ماریسـول با نزدیک شـدن من، لبخندی زد و گفت: »سالم، دوست 

داری وقتی بزرگ شدی پرورش دهنده ی تک شاخ بشی؟« 
»بله، یعنی شاید! یعنی نمی دونم؛ ولی عاشق تک شاخ هام! خب راستش 
عاشـق همه ی حیوون هام.« خیره شـده بودم به هشـت تا تک شـاخ و نفسـم 
بـه زور درمی آمـد. همه شـان با هم فرق داشـتند؛ یال یکـی  صورتی بود، مال 
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آن یکی سبز. رنگ سم هایشان هم با هم فرق داشت. رنگ پوست  همه شان 
روشن بود، اما مال بعضی هایشان به آبی می زد و بعضی های دیگر به هلویی. 
همه شـان هم شـاخ مارپیچ و صدفی شکلی داشتند که از وسط پیشانی شان 

بیرون زده بود.
یکی از خواهرهای ماریسـول وقتی دید به شـاخ نزدیک ترین اسـب زل 
زده ام، گفت: »می دونستی شاخ این اسب ها قوی ترین و محکم ترین ماده ی 

روی زمینه؟«
گفتم: »آره! می تونم بهش دست بزنم؟«

خانم باِررا گفت: »معلومه که می تونی.« نفهمید که دارم از خود تک شـاخ 
اجازه می گیرم، نه از او. 

تک شـاخ بـا صدای بـم و مردانه ای گفت: »همیشـه از دیـدن طرفدار هام 
خوشحال می شم.« بعد نفسش را بیرون داد و سرش را پایین آورد. باِرراها 
نمی توانسـتند صدای تک شـاخ را بشـنوند، فقط من حرفشان را می فهمیدم؛ 
برای همین هم تعجب کردند که تک شـاخ گذاشـت بهش دست بزنم. خب 
من مؤدبانه ازش خواهش کرده بودم. دستم را بردم جلو و به نوک شاخش 

دست زدم. حس وقتی را داشت که توی صدف دست می کشی.
تک شـاخ دوباره نفسـش را بیرون داد و سـرش را باال برد. با دیدن بند 
باز کفش هایم و موهای ژولیده ام، جادوی سـیال چشـم های تیره  اش، رنگ 
نارضایتـی به خودش گرفت. به نظرم بیشـتر به آدم هایی مثل باِرراها عادت 

داشت. 
گفت: »خب دیگه بسه، تازه جالش دادن؛ نمی خوام کثیفش کنی.«

گفتم: »وای، ببخشید.«
خانم باِررا گفت: »چی رو ببخشم عزیزم؟«

گفتم: »گمونم تک شاختون رو اذیت کردم.«
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1 بـه دل نگیر. اون پیرترین 
خانـم بـاِررا ریـز خندید و گفت: »از فورتنایت 

اسب گله ست و بعضی وقت ها بداخالقی می کنه. ملودی2، ِرین َدنسر3 رو بیار 
این جا! اون رابطه ش با بچه ها بهتره.«

رین دنسر با خوشحالی شیهه ای کشید و جلو آمد. »ایول! االن همه می تونن 
دم خوشـگلم رو ببینـن!« همین طـور کـه دمـش را این طـرف و آن طرف تاب 
می داد، بقیه ی تک شـاخ ها زیرلبی غرغر کردند و چشـم چرخاندند؛ اما واقعًا 

دم بی نظیری بود. حلقه حلقه بود و پیچ وتاب هایی فیروزه ای داشت. 
گفتم: »خیلی خوشگله!«

رین دنسـر در جواب گفت: »ممنون! کل صبح رو مشـغول شـونه کردن و 
فـر دادنـش بودن تا برای نمایـش بعدیمون آماده بشـه. به نظرم بهم می آد، 

نظر تو چیه؟«
گفتم: »معلومه که بهت می آد. یالت رو هم می تونن این شکلی کنن؟«

رین دنسر گفت: »اون کار چند ساعتی وقت می بره، من هم نمی  تونم زیاد 
بی حرکت وایسم.«

کامل درکش می کردم. »من هم همین طور.«
باِرراهـا بـا تعجـب نگاهـم کردنـد. معلـوم بـود کـه صـدای رین دنسـر را 

نمی شنیدند و فکر می کردند دارم با خودم حرف می زنم.
توضیح دادم: »داشت در مورد دمش حرف می زد.«

خانـم بـاِررا مؤدبانه گفت: »البته...« امـا ابروهایش از تعجب باال رفته بود 
و از لبخنـدش معلـوم بود کـه پیش خودش می گوید این بچه دیوونه سـت. 
کاش بـه ایـن رفتار آدم ها عادت می کردم. حیوان هـای جادویی راحت تر از 
آدم ها، قدرتم را قبول می کردند. واقعًا چرا آدم ها حرفم را باور نمی کردند؟

1- Fortnight
2- Melody
3- Raindancer
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آقـای دیاتلـوف داد زد: »جاهاتـون رو عوض کنین.« و همه شـروع کردند 
به جابه جا شدن. ماریسول و پنچ شش تا از بچه های دیگر با عجله از سمت 
ایستگاه خوراکی به طرف تک شاخ ها آمدند. من هم باید پیش بابا می رفتم 
کـه مشـعل ُبرش و ماسـک جوشـکاری اش را بیـرون آورده بود، امـا وانمود 

کردم که صدای آقای دیاتلوف را نشنیده ام و پیش تک شاخ ها ماندم.
یکی از بچه ها گفت: »ماریسول، این ها حرف ندارن!«

ماریسول گفت: »ممنون.«
جمع شـدن این همه بچه، تک شـاخ ها را هیجان زده کرد. شـروع کردند 
به سـر تکان دادن و بیرون دادن نفسشـان، و پز پوست رنگین کمانی شان را 
 دادند. یکی از آن ها گفت: »من رو نگاه کنید!« یکی دیگر گفت: »نه، من رو 
ببینید!« حتی فورتنایت هم کمی جلو آمد و با صدای آرامی گفت: »همه شون 

دارن به من نگاه می کنن.« 
نمی دانستم که تک شاخ های نمایشی این قدر اهل فخرفروشی هستند. 

رین دنسـر داشـت دم پیچ پیچی اش را تکان می داد و گردن می چرخاند 
تـا ببیند کسـی حواسـش به دم او هسـت یـا نه. پوزه اش را بـه آرنجم زد و 
گفـت: »هـی تو که زبونمون رو بلدی. ببین بقیه ی بچه ها از دمم خوششـون 

اومده یا نه.«
مـن جلـوی جمـع خـوب حـرف نمـی زدم، امـا ایـن اولیـن  باری بـود که 
تک شاخی را از نزدیک می دیدم و نمی خواستم ناامیدش کنم؛ برای همین 

بلند گفتم: »هی بچه ها، نظرتون در مورد دم این تک شاخه چیه؟«
همه مشـغول سـؤال پرسیدن از خانواده ی باِررا بودند و هیچ کس صدایم 
را نشـنید. رین دنسـر با ناراحتی یال هایش را تکان داد و سرش را یک وری 
کرد. هر چه صدای بچه ها بیشـتر می شـد، تک شـاخ ها هم بیشـتر سروصدا 
می کردنـد. »بچه هـا! بچه ها! من رو نگاه کنیـن! این جا رو ببینین! نه این جا! 

هی با توَام.«
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ماریسـول دسـت مامانش را گرفت و گفت: »مامان دوسـت هام می تونن 
سوار فورتنایت بشن؟«

خانـم بـاِررا با نارضایتی سـرش را تکان داد و گفت: »فکر خوبی نیسـت. 
شاید بهتر باشه خودت توی حیاط باهاش دور بزنی تا همه ببیننش.«

چهارتـا از تک شـاخ ها یک صدا فریـاد زدند: »برای چـی اون رو می خوای 
ببری، من رو ببر.«

آقـای باِررا افسـار سـاده ی فورتنایت را با بندی نقـره ای عوض کرد و دور 
شاخش چیزی خوشگل انداخت. وقتی خانم باِررا به ماریسول کمک می کرد 
که سوار شود، فورتنایت برای خودش افسار را می جوید که انگارنه انگار چیز 
گران قیمتـی بـود. اصـالً عیـن خیالـش هم نبود که ماریسـول ممکن اسـت 
ناراحت شـود. ماریسـول سـوار بر بزرگ ترین و قشنگ ترین تک شاخ، شبیه 

شاهدخت های واقعی شده بود. 
همه داشتند نگاهش می کردند.

یکی از همکالسی هایمان فریاد زد: »می تونه بدوئه؟«
خانم باِررا گفت: »بدوئه؟ راسـتش نه. تک شـاخ ها پنج نوع قدم رو دارن، 
برخـالف اسـب ها کـه فقط چهار نوع بلـدن. پنج  نوع قـدم رو، راه رفتن، قدم 
زدن، خرامیدن، جسـت وخیز کردن و چهارنعل رفتن هسـتن. به نظرم بهتره 

که توی این فضای کم و شلوغی فقط راه برن و قدم بزنن.«
فورتنایت که ماریسـول سـوارش بود شروع کرد به قدم زدن. آن قدر زیبا 
بود که مجبور شدم چندبار انگشت هایم را محکم مشت کنم تا حواسم پرت 
شود. قبلش هم فکر می کردم که همه نگاهشان به ماریسول است، اما حاال 

شک نداشتم که همه واقعًا دارند او را نگاه می کنند.
رین دنسر دوباره با پوزه اش به آرنجم زد. »هی با توَام، بچه سخنگو!«

بهش گفتم: »درد داره ها!« اما واقعًا درد نداشت.
رین دنسـر بـا غرولند گفت: »ببین همه دارن چه طـوری نگاهش می کنن. 
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من باید جای اون بودم. بهشون بگو من رو ببرن.«
گفتم: »کسی به حرف من گوش نمی ده.« فورتنایت از توجه ها هیجان زده 
شـده و شـروع بـه ورجه وورجـه کـرده بود، اما ماریسـول داشـت بـا مهارت 

هدایتش می کرد.
رین دنسـر سـم هایش را محکم به زمین کوبید و از زیرشـان جرقه بلند 
شد. »به حرف من هم کسی گوش نمی ده. هی بچه سخنگو بپر سوارم شو، 

بهشون نشون می دیم!«
سوارم شو!

می دانستم فکر خوبی نیست، اما خب سوار تک شاخ شدن هم کم چیزی 
نبـود. فقـط تـوی کتاب راهنمـا درباره اش خوانـده بودم. دوبـاره کی فرصت 

می شد که بتوانم سوار تک شاخ شوم؟ 
مامانم همیشه بهم می گوید قبل از انجام هرکاری دو بار بهش فکر کن. 
خب من هم داشـتم همین کار را می کردم. واقعًا فکرم مشـغول بود، اما 
سخت بود که به چیز دیگری جز سوار تک شاخ شدن فکر کنم؛ به خصوص 
وقتی رین دنسر داشت با صدای بلند می گفت: »یاال یاال یاال، بجنب، یاال یاال، 

بپر باال.«
برای همین دوباره فکر کردم و دسـت به کار شـدم. رین دنسـر خم شـد و 

من پریدم روی پشتش. 
فریاد زد: »محکم یالم رو بگیر بچه سخنگو!«

فقـط فرصـت کـردم تـوی یال هـای خوش آب ورنگـش مشـت بینـدازم، 
بالفاصله شیهه ای کشید و آماده شد. 

حاال دیگر همه  به ما نگاه می کردند. 
فورتنایت که داشـت ماریسـول را پایین می انداخت، گفت: »چی کار داری 

می کنی؟ االن نوبت منه! برگرد پیش بقیه کله پوک.«
رین دنسر غرید: »به من می گی کله پوک؟ حاال این جا رو داشته باش!«
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رین دنسـر به سـمت جلو جهیـد. مطمئن نبودم کدام قـدم رو را می خواهد 
انتخـاب کنـد، امـا هرچـه بود قدم هایش سـریع تر از خرامیدن یـا راه رفتن 
بودند. شـک نداشـتم که یا داشت جست وخیز می کرد یا چهارنعل می رفت. 
ایستگاه پنکیک و ماشین عتیقه و گل فروشی، ِهی دورتر و دورتر می شدند. 
محکم به یالش چسبیدم و با نگرانی گفتم: »نباید از حیاط مدرسه بریم 

بیرون.«
 با آواز گفت: »آره آره آره، راسته راسته راسته.« و با چرخشی زیبا و سریع 
به سـمت جمعیت برگشـت. دم حلقه حلقه اش پشت  سـرش تاب می خورد. 
باد توی گوش هایم پیچید و موهای دم اسـبی ام را بلند کرد. حس می کردم 
که دارم پرواز می کنم. یک لحظه نگاه خیره و حسـرت زده ی هم کالسـی هایم 

را دیدم.
بهترین روز زندگی ام بود. 

»پیپ!«
انگار کسی اسمم را صدا زد، اما جریان لذت بخش هوا، اسم را با خودش 
برد. رین دنسر دوباره به دمش تابی داد و با خودم فکر می کردم که من هم 
مثل شاهدخت ها شده ام. تک شاخ با ضربه های سمش آواز می خواند: »من، 

خوشگِل خوشگِل خوشگل هام.«
کم کم متوجه شدم که خیلی ها دارند اسمم را صدا می کنند.

خانـم بـاِررا فریـاد زد: »پیپ! سـعی کن برگـردی. گله ی تک شـاخ ها رو 
نمی شـه آروم کرد و اگه نتونیم رین دنسـر رو آروم کنیم، بقیه شـون هم رم 

می کنن.«
ایـن را می دانسـتم، تـوی راهنمـا آمـده بـود کـه تک شـاخ ها گروهی رم 
می کنند. رم کردن یعنی ترسـیدن، اما این تک شـاخ ها نترسیده  بودند. فقط 
مـدام فریاد می زدند: »این عادالنه نیسـت. اون بـرای چی رفته بیرون؟ من 

هم می خوام برم. بذارین من هم برم.«
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تک شاخ ها نترسیده بودند، فقط حسودی  می کردند. 
بـا خـودم گفتم: باید ایـن نکته رو به راهنما اضافه کنـم. در همین لحظه 

یکی دیگر از تک شاخ ها هم خودش را از دست دوقلوهای باِررا آزاد کرد.
رین دنسـر بـا جیغ گوش خراشـی به تازه وارد گفـت: »داری جلوی من رو 

می گیری، مردم نمی تونن تماشام کنن.«
تازه وارد شیهه کشید: »قاطربازی درنیار!« و رین دنسر را از پشت هل داد. 
تک شـاخ بلوند و خوشـگلی بود که پوسـتی به نرمی دلفین داشـت. یال های 
ابریشـمی اش را تـکان داد و چندتـا پروانـه از بین موهایـش افتادند پایین. 

پروانه ها تعجب کرده بودند. »باید من رو هم بازی بدین.«
رین دنسر گفت: »تو نمی تونی به من دستور بدی!«

فریـاد زدم: »بچه هـا، بچه هـا دعـوا نکنیـن. هـر دوتون خوشـگلین. آقای 
تک شاخ شما باید برگردی.«

تک شاخ تازه وارد دوباره جفتکی سمت رین دنسر انداخت و گفت: »به من 
دستور نده ها!« و من یال رین دنسر را محکم تر چسبیدم. 

خانم باِررا فریاد زد: »پیپ! محکم بچسب! و آروم باشم عزیزم! از اون جا 
می آریمت پایین!«

فکر می کردند که توی دردسر افتاده ام.
ناگهان تک شاخ دیگری به پهلوی رین دنسر زد و دادش را درآورد: »آخ!« 
سـومین تک شـاخ یالی سـبزرنگ داشت و شاخش را دور یکی از حلقه های 
دم رین دنسر برد و با تکان دادن سرش نزدیک بود او را بیندازد. خانواده ی 
باِررا جوری دست وپا می زدند که انگار داشتند غرق می شدند. هیچ کدامشان 
افسار تک شاخ ها دستشان نبود؛ چون همه ی آن ها فرار کرده و دور رین دنسر 

جمع شده بودند.
انگار واقعًا توی دردسر افتاده بودم.

گفتم: »رین دنسر بهتره برگردیم. همه ُدمت رو دیدن! نمی تونیم...«
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فورتنایـت وسـط حرفـم پرید و فریـاد زد: »آره جون خـودت، بچه ها فقط 
دارن بـه مـن نگاه می کنن.« و جفتکی انداخـت و دمش را محکم تکان داد؛ 
جوری که نزدیک بود ماریسـول بیفتد پایین. بعد فریاد زد: »این جا رو نگاه 

کن حیوون شاخ دار! همه عاشق منن و از دیدنم چشم هاشون دراومده!«
مـن و بقیـه ی تک شـاخ ها صورتمـان را برگرداندیـم. بچه هـا خیلـی هـم 
شـگفت زده نبودند؛ بیشـتر از ترس چشمشان از حدقه بیرون زده بود؛ چون 
گله ای از تک شاخ ها مستقیم به سمتشان می رفتند. بابا و مامان ها و معلم ها 

سریع بچه ها را از سر راه کنار می بردند.
من دوباره تالشـم را کردم و فریاد زدم: »رین دنسـر! مگه نمی خوای ازت 

راضی باشن و دوستت داشته باشن؟«
رین دنسر گفت: »من دلم می خواد نگاهم کنن.« و به تک شاخ بلوند دندان 
نشـان داد. باِرراها و چندتا آدم بزرگ  دیگر دسـت های هم را گرفته بودند و 

مثل سپر انسانی از یک طرف به گله ی پرجنب وجوش نزدیک می شدند. 
ماریسول به سمتم فریاد زد: »کاری کن که توی یه دایره ی کوچک بچرخه.« 
خودش یکی از بندهای افسـار فورتنایت را کوتاه کرده بود تا او مجبور شـود 

هی دور خودش بچرخد. همین باعث شده بود که سرعتش کم شود. 
با فریاد در جوابش گفتم: »آخه من که افسار ندارم.« 

بقیـه ی تک شـاخ ها داشـتند بـا صدای بلند بـه فورتنایت کـه دور خودش 
می چرخید، می خندیدند و سرعتشان را بیشتر می کردند.

رین دنسر داد زد: »خداحافظ پیرمرد! حاال همه این جا رو نگاه کنین!«
شروع کرد به پریدن، صدایی مثل آاا از دهانم خارج شد و دست هایم را 

محکم انداختم دور گردنش. 
رین دنسـر پرید روی ماشـین عتیقه و جرقه ها از زیر سـمش پاشـیدند 
توی هوا. کسـی جیغ کشـید. یکی دیگر از تک شـاخ ها هم خودش را کنار 
مـا جـا داد و تک شـاخ سـومی هم کـه موهایی صورتی داشـت خواسـت تا 
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روی ماشـین بپرد، اما نتوانسـت و افتاد روی گل هایی که گل فروش چیده 
بـود. شـروع کرد به تـکان دادن سـرش و تکه گل ها کل تنش را پوشـاندند. 
بابای گل فروش سـعی کرد با یک گل آفتابگردان تک شـاخ را دور کند، اما 

تک شاخ، آفتابگردان را به دهان گرفت و دوان دوان دور شد. 
همین طور که گل را تاب می داد و همکالسـی هایم را هل می داد با فریاد 

می گفت: »بگید چه قدر قشنگم! بگید خوش آب ورنگم!« 
فورتنایت که دیگر از تمسخر خسته شده بود، ماریسول را پایین انداخت و 
به سمت رین دنسر خیز برداشت و همین طور که توی هوا می پرید کمرش به 
شکل باشکوهی خم شد. صحنه ی بی نظیری بود؛ حیف که افتاد روی بندوبساط 
آشـپزی و همبرگرها را روی سـنگ فرش ها پخش  کرد. تک شـاخ بلوند سعی 
کرد از روی همبرگرها بپرد، اما روی میز پنکیک ها افتاد و خمیرهای نیمه آماده 
را انداخت هوا که روی مامان های نوازنده فرود آمدند. تمام این شـلوغ کاری ها 
به میز کار بابا هم رسید و ژئودهایش پخش زمین شدند و شکستند. آن هایی 
هم که نشکسته بودند، قل خوردند زیر سم تک شاخ یال سبز و باعث شدند که 
تعادلش را از دست بدهد. تک شاخ برای این که نیفتد، سعی کرد بنشیند، اما 

کجا؟ روی آقای دیاتلوف. 
فریـاد زدم: »از روش بلنـد شـو!« تک شـاخ هـم پریـد آن طـرف، اما فقط 
به خاطر این که فهمید همه حواسشان به اسبی است که آفتاگردان به دهان 
داشت. انگار حال آقای دیاتلوف خوب بود؛ البته افتاده بود روی همبرگرهای 

له شده و کل شلوارش کثیف  شده بود. 
با التماس گفتم: »رین دنسر، تمومش کن.«

رین دنسر شیهه ای کشید و گفت: »مگه همین رو نمی خواستی؟ که همه 
تو رو نگاه کنن؟«

فریاد زدم: »نه! فقط می خواستم به حرفم گوش بدن!«
امـا رین دنسـر هـم دیگـر بـه حرفـم گـوش نمـی داد. همین کـه یکی از 
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