
الت...  د تخ ا شا   جادو 
اين ها چيزهايی هستند که هنگام کودکی به فراموشی سپرده ميشوند و سپس زندگی کردن در قفس ديدن 

چيزهايی که کشف شده اند اموخته ميشود و جوری رفتار ميشود که انگار همه چيز را شناخته اييم و همه 
  چيز را ميدانيم.

  ولی خب 

انسان ها در کودکی به اموخته هايی که ميخواستند در سرشان فروکنند گوش چه ميشود اگر تعدادی از 
ندهند و به جادو و تمام چيزهايی که در دنيای انسان ها به ان تخيل ميگويند اعتقاد داشته باشند؟و چه ميشود 

  اگر واقعا وجود داشته باشد؟....

...................................................................................  

و با چشم هايی نيمه باز دست هايش را دور خود تکان داد تا  اش از خواب پريد با برخورد کالغی با پنجره
خيلی وقت بود که موهايش را کوتاه  ,عينکش را پيدا کند و همزمان در حال کنار زدن موهای فر اش بود 

د که باعث شد با عجله ايی وصف نشدنی از جايش بلند نکرده بود .به ساعت کوکی روی ميزش نگاه کر
  شود و شروع به حاضر شدن بکند.

  حاضر شدن برای چه؟بزاريد همه چيز را از روز اول که نه ولی از جايی که شروع شد تعريف کنم...

  ماه قبل... دو

يعنی نوه و دوست چند روزی ميشد که دکتر اسميت از سفر اکتشافی اش به دريا بازنگشته بود و کارلی 
صميمی او تقريبا نگرانش شده بود و فکر ميکرد بايد دليلی برای اين تاخير او در برگشت اش وجود داشته 

باشد!همانطور که گفتم انها رفيق يکديگر نيز بودند و هر اختراعی که دکتر اسميت انجام ميداد اولين نفر 
بود دکتر اسميت کارلی تصميم گرفت سری به در يکی از همان روزهای نکارلی از ان بازديد ميکرد.

پس با کوله پشتی اش به سمت  ,ازمايشگاه بزرگ او بزند و از همکارانش اخرين اخبار را بگيرد 
در ابی تازه رنگ شده را هل داد و وارد شد و پشت ان ميز بزرگ  ,ازمايشگاه راه افتاد .باالخره رسيد 

  را ديد.تنها دکتر راجرز که دوست پدربزرگش بود 

  از اسميت خبر جديدی نداريد؟ ,+سالم دکتر

_هی کارلی!ميدونی چنوقته نديدمت پسر چقدر بزرگ شدی!نه متاسفانه از چهار روز پيش هيچ سيگنال 
  جديدی از قايقش نيومده  و فقط همون سيگنال های قديمی هستش.

  +دستگاه کجاست؟

و  ديد و سمت ان رفت تا روشنش کند و سيگنال به گوشه اتاق اشاره کرد  که دستگاه سبز رنگ بزرگی ر
  هارا بخواند.

جمعا چهار پيام  ,بعد از وارد شدن کل سيگنال های اين يک هفته او تا اخرين سيگنال اش روی صفحه امد
  بود...



  سيگنال اول:

  اوه خدای من اين دستگاه درست کار ميکنه!""

  سيگنال دوم:

  بگو من سالمم.""راجرز هستی اونحا ديگه درسته؟به همه 

  سيگنال سوم:

کرده چارلی هواشناسی رو مگه چک ن ,امروز احساس ميکنم هوا خيلی سردتر شده نسبت به قبل "
  بود؟"

  سيگنال چهارم:

  "اينحا خيلی عجيبه کسی توی قايق چراغ قوه نزاشته؟ميخوام ببينم اينجا چه خبره!"

  و ديگر سيگنالی وجود نداشت...

پس به ,بزرگش بود و ممکن بود خراب شده باشد و پيام های ديگر را نگرفته باشداين دستگاه اختراع پدر
فکر پيدا کردن نقشه ان افتاد و اولين جاييی که به ذهنش رسيد کابينت گوشه اتاقک تعمييرات بود.او همه 
نقشه های سری اش را انجا ميگذاشت ولی اگر االن به انجا ميرفت راجرز به او شک ميکرد .پس صبر 

  کرد تا نيمه های شب نقشه را بردارد....

حوالی سه ضبح بود که با برداشتن کوله اش از کنار راجرز که در خواب هفت پادشاه بود رد شد و سمت 
کابينت رفت.همان اول تمام خوراکی های داخل کابينت را خالی کرد تا باالخره پوشه ايی به رنگ زرد پيدا 

شده بود عمليات نجات.پس با اميد اينکه منظور از عمليات نجات کرد که رويش با خطی بزرگ نوشته 
  همان دستگاه باشد پوشه را برداشت و به سمت خانه راه افتاد.

وقتی رسيد به سمت زير شيروانی خانه رفت تا بتواند روی برگه ها و نوشته هايی که قرار است داخلش 
جب شد و به نقاشی هايی از قايق ها و کشتی باشد تمرکز کند ولی پس از باز کردن پوشه چهره اش متع

چند  .های زير دريا که عجيب بودند نگاه کرد.به نظر نقاشی های تاريخی بودند و چيزی از انها نميفهميد
در نهايت قايقی مدرن  ,صفحه را رد  کرد که به توضيحات  زيادی که پر از فرمول رياضی بودند برخورد

لی ربط انهارا به دستگاهی که نقشه اش را ميخواست  نميفهميد و حاال روی برگه طراحی شده بود که کار
که پوشه باز شده بود ربط نوشته روی ان با طرح های قايق يا کشتی متوجه نميشد.پس تصميم گرفت از 
کسی کمک بگيرد که در تاريخ کهن و اطالعات درباره قايق های قديمی دستی داشته باشد و اولين نفری 

  رسيد دختر خاله اش کاميال بود که عشق خاصی به دريا و تاريخ داشت....که به ذهنش 

با جمع کردن وسايل اش دوباره پوشه را داخل کوله اش گذاشت و به سمت خانه خواهر مادرش که مانند 
  مادر خود ميدانست برود.

  دوساعت بعد درحالی که فقط به نقشه نگاه ميکردند باالخره کاميال بحث رو باز کرد.

  _خب اين يه نقشس



  +جدی؟

_اره ديگه  اين قايق های قديمی به ترتيب برای فيلسوف های بزرگيه که دنبال کشف اتالنتيس رفتن و 
  يقشون بعد از سال اق

  ها تو نقاط مختلف دريا پيدا شده و پدربزرگ هم همونارو کشيده.

ی نيست بنظر مياد خودش صفحه اخرو ببين انگار اون قايقه ديگه قديمی و تاريخ+خب بعدش که چی؟
  طراحيش کرده باشه.

_خب شايد برای تيم پشتيبانش اين قايق رو طراحی کرده تا اگه برنگشت برن دنبالش و مثل بقيه مفقود 
  نشه!

  +خب اخه تيمی وجود نداره....

  _يعنی چی مگه ميشه دکتر اسميت اونهمه ادم  توی ازمايشگاه پشتيبانی داشت!

  دکتر راجرز نبود بقيه رفتن....... +امروز رفتم خب!کسی جز

  شايد هنوز يه راهی باشه....-

  +خب چه راهی؟

  مثال...نميشه يه گروه جمع کنيم و بعدش بريم دنبال سيگنال ها؟-

  +شايد بشه انجام داد اين کار رو ولی خب گروه از کجا بياريم؟

  مگه دوستای بابابزرگ همشون نوه ندارن؟-

  يا کوچيکتر از ما باشن ولی چرا نوه دارن.+از لحاظ سنی شايد بزرگتر 

بچه های اونا شايد شبيه ما باشن و ما از طرفی ميخوايم بدونيم که کسی بين اونها دنبال يذره هيجان هست -
  يا نه....

  +واو

اين فکر خوبی بود و  هيچ چيزی نميتونست کنجکاوی های اون هارو از بين ببره پس موافقت کردند که 
  هایادم  گروهی از

  کارهای مختف استعداد دارند رو جمع کنند و بعد بفهمند چه باليی سر دکتر اسميت اومده. مختلف که در

کارلی در راه برگشت سری به کارگاه زد و برای پيدا کردن نوه هايی که دوستان پدربزرگش يا همان 
ضورش بشه برداشت بعد ه حکارکنان رو بدون اينکه راجرز متوج دفتر اطالعات ,کارکنان انجا داشتند 

  ای گوشخراشی که راجرز رو خبر کنهبدون ايجاد کردن صد
  بيرون رفت.. به سمت



زدن به انها و ادرس هم گروهی های جديدش را از همکاران زديک ظهر بود پس شروع کرد به زنگ ن
  تک انهاراميگرفت و تک 

باالخره يادداشت ها تمام شدند و باشد.ميکرد روی برگه ايی تا اطالعات الزم را ثبت شده داشته  يادداشت
  عالمت محل زندگی 

  نقشه مشخص کرده بود.حاال  هر کردوم رو روی

 جمله بايد يه نامه کلی برای همه اون ادما ميفرستادن و منتظر جواب ميموندن...باالخره بعد از دو ساعت 

  ی بود:کلی برای همشون بنويسه.مضمون همه نامه ها اينجور بندی تونست يه نامه

  به تعداد حدودی هيجده نامه با همين 

  مضمون نوشتند و همه انها را به مکانهای

  مختلف فرستادند و منتظر ماندند تا هم

 گروهی های جديدشان را بشناسند....کارلی 

 که هنوز برای درست انجام شدن اين روش 

  شک داشت با ترديد به جايی خيره 

  شده بود

  +جواب ميده ديگه نه؟

  من به اين روش اميد دارم....-

*****************************************  

دو هفته از زمان ارسال نامه ها ميگذشت و آنها تقريبا گروه رو کامل کرده بودند و عضو های جديدی 
ی اضافه شده بودند.با اينکه تنها چهار عضو به گروه دو نفره کارلی و کاميال اضافه شده بودند ولی کارل

  احساس ميکرد که کامل ترين گروه رو درست کرده و از اين گروه راضی بود.



درحال بررسی کردن تک تک نامه ها بود تا اسم هم گروهی های جديدش را با اطالعات ديگر يادداشت 
کند و همه چيز را برای فردا که اولين جلسه آنها درباره موضوع اصلی بود کامل ميکرد و مطمئن ميشد 

  ينداخته باشد...را از قلم ن که چيزی

برگه هايش را مرتب کرد کرد و کيف کوچک قهوه ای اش را کنارش گذاشت و با نشستن پشت ميز وسط 
به ازمايشگاه روز از فرستادن نامه ها ديگه کسی دازمايشگاه منتظر رسيدن بقيه شد .بعد از گذشت چن

ازمايشگاه اولين جايی بود که به نظر کارلی نميرفت و راجرز هم به شهر خودش برگشته بود برای همين 
  جای مناسبی برای برگزاری جلسات برای شرح دادن موضوع ها بودش...

نی ابی هميشگی اش و يه کوله صورتی که در ان نقشه های کشتی هارا باالخره کاميال با کاپشن بارا
  گذاشته بود رسيد و بقيه بچه ها هم کم کم وارد ازمايشگاه شدن.

گذشت که کارلی شروع به توضيح دادن نقشه و کارها کرد  و سعی کرد به هرکسی کاری را کمی 
اختصاص دهد تا همه کارها سريع پيش برود و کاری فراموش نشود بعد از توضيح دادن نقش ها از 

  هرکس خواست تا خودش را معرفی کند

  رد:اول از همه يکی از انها که موهايش ابی بود شروع به معرفی خودش ک

که برای اينکه طوالنی نباشه و وقتتون گرفته نشه بهم ميتونيد  سانتياگوئهاممم سالم دوستان!اسم من تيگو:
بگيد تياگو...من از بارسلونا اومدم و دانشجو کامپيوترم و عالقه خاصی به هک کردن سايتا دارم ولی خب 

  هک کردن تفريح خوبيه و توی برنامه نويسی ميتونم کمکتون کنم.

فربعدی که موهای تقريبا بلندی تا پيشونی اش روی صورتش ريخته بود و تيشرت گشادی را پوشيده بود ن
  خودش را معرفی کرد:

تئو:هی بچه ها اسم من تئودوره و به بچهای دبستانی رياضی درس ميدم و دانشجو رياضيم خودم و اينکه 
  ازم بپرسيد اميدوارم بتونم کمکتون کنم ميتونيد منو تئو صدا بزنيد و اگه راه حلی يا نظری خواستيد

ن رو معرفی کردند و پس از نيم ساعت همه انها همديگرو ميشناختن و همه خودشاتئو و بعد از تياگو 
  درحال بررسی نقشه ها بودند

خب تياگو اون دستگاه اون پشت رو ميبينی؟اون دستگاهيه که سيگنال هارو ميگيره ولی فقط توی کارلی:
چهار سيگنال دريافت کرده و ما فکر ميکنيم که مشکلی بوده .ميتونی بررسيش کنی تا بقيه يک هفته 

  کارهارو درست ميکنيم؟

  اره اره فقط ميتونم کامپيوتر اونور رو بيارم اينور؟بنظر بهتر ميادتياگو:

  اوکيه اوکيه موفق باشیکارلی:

سنگينی درباره کشتی ها بودن و هردوی  بدون اينکه نياز باشه چيزی گفته بشه کاميال و مايا توی بحث
اونها روی متفاوت بودن داستان کشتی ها اصرار داشتند و سعی ميکردند فقط داستان خودشون رو به هم 

  ديگه بقبوالنند.



کارلی سعی کرد جلوی بحث رو بگيره پس دوتا کار مختلف رو بهشون داد تا بحث ديگری کارهارو به 
  تعويق نيندازد

وتا عام کاميال ميشه لطفا روی فهميدن اينکه اين کشتی مدرن تری که طراحی شده چجوری +هی هی شما د
  کار ميکنه کار کنی؟

و مايا لطفا امواج اطراف اون بخش از دريا که اخرين سيگنال ازش اومده رو بررسی کن و رطوبت و 
  دماش رو با اينجا مقايسه کن لطفا

  نکردنهردو با سر تاييد کردن و ديگه بحثی 

  اخرين نفری که ماند نيکول بود که بايد طراحی نقشه را پيش ميگرفت

+نيکول ميشه بررسی کنی که اگه بخوايم به اون بخش از دريا بريم بايد چه وسايل اضافه ايی داشته باشيم 
  و لطفا اگر بچه ها نياز به کمک داشتن بهشون کمک کن

  باشه حواسم هست بهشون-

ميم گرفت برای تحقيقات به سمت اسکله برود و کمی پرس و جو کند درباره اتفاق بعد از سپردن کارها تص
  تا اطالعات را يادداشت کنند.... راه افتاد به سمت اسکله  تئوهايی که ان اطراف می افتد پس با 

همينطور كه با تعو روي چوب هاي اسكله راه ميرفتند دنبال ساختمان مخصوص اطالعات ميگشتند كه 
متروكه مي امد .همانطور كه نزديك اتاق ميشدند  اتاقك كوچك قديمي ايي را پيدا كردند كه به نظر باالخره

چوب هاي زير پايشان را نگاه ميكرند تا نشكند چون خيلي قديمي بودند.وارد اتاق شدند كه پيرمردي رو 
  صحبت را باز كند:سعي كرد سر  تئودرحالي كه سيگار به دست با روزنامه اش نشسته بود را ديدند و 

  +سالم آقا روز بخير
  ها؟شما بچه ها نبايد بيايد اينجا. چي ميخوايد؟-

  +ما ميخواستيم ازتون سوال بپرسيم ميشه لطفا هرچي كه ميدونيد رو درباره اين عكس ها بگيد؟
  كدوم عكس ها؟-

ا ذره بين بزرگ كارلي همه عكس هاي كشتي هارا روي ميز گذاشت و منتظر ماند تا پيرمرد ان ها را ب
اش چك كند كه ناگهان چشم هاي پيرمرد از تعجب بازتر شد و سريع سعي كرد كه تعجب اش را پنهان كند 

  وت سمت پسرها برگشت و گفت:و با نگاهي بي تفا

  من هيچي از اين عكس ها نميدونم حاال ميتونيد بريد-

ي از اين كشتي ها به گوشتون خورده باشه +ولي شما خيلي وقته كه اينجا كار ميكنيد پس قطعا بايد يچيزاي
  درسته؟

  من حق ندارم اطالعات اين كشتي هارو به دوتا بچه بدم-

  +ولي ما براي فهميدن اينكه چرا پدربزرگ من از دريا برنگشه نياز داريم كه بدونيم

  اين اطالعات رو به كسايي كه مطمن نيستيد ازشون نديد ولي داستانشون رو براتون ميگم-



  اين توضيحات رو يه راز نگه ميداريم +ما

_سال ها پيش وقتي مردم به بيگانگاني كه از ما هوشمند ترن اعتقاد داشتند و روي زمين دنبال انها بودند 
وجود داشته باشند و  يسري دانشمند درباره اين شك كردند كه شايد اونها توي جاهايي كه فكرشو نميكردند

يك قايق كوچك كه تجهيزات زيادي نداشت رو همينطور به سمت دريا زندگي كنند پس براي اولين بار 
فرستاند تا غواص هاي انها به سمت عمق بروند و دنبال نشانه هايي از حيات بيگانه زير اب باشند ولي 

  اونها غيب شدند...

پس به كاوشگري ادامه دادند و ايندفعه يه كشتي فرستادند كه تو اولين عكسي كه به من داديد كشيده شده بود 
و اون كشتي هم پس از ارسال يك سيگنال ديگر توسط رادار ها پيدا نشد و دوباره نااميد شدن كاوشگرهارو 

شتي هاي اين عكس ها بدون حتي به همراه داشت ولي باز هم سعي كردند و سعي كردند تا وقتي كه كل ك
يك اثر نابود شدند و ديگر پيدا نشدند پس اون منطقه دريا رو منطقه ممنوعه نامگذاري كردند ولي سال ها 
بعد يسري تاريخدان اومدن و اون بخش دريا رو به افسانه ها ربط دادن و گفتن كه همونطور كه شهري به 

بخشی از همون شهر باشه که طی پديده های مختلف جابجايی م نام اتالنتيس زير اب غرق شده ممكنه اين ه
ورقه های کره زمين اينجا پيدا شده پس انجا را برای هرگونه ترددی ممنوع کردند و ديگر کسی به انجا 

نرفت تا وقتی که دکتر اسميت بعد از مدت ها تصميم گرفت تا هرجوری که شده اون حيات بيگانه رو 
ن نقاشی هارو کشيد تا بتونه راهنمايی ايی براتون بزاره و دليل رفتنش رو متوجه کشف کنه وبرای همين اي

  بشيد بعد از اون

اين موضوع بين خودمون ميمونه ولی اگه موجودی اونجا زندگی نميکرد کشتی ايی هم غيب نميشد پس 
  بنظر خود من يه خبری هست

ده رو امتحان نکرده و همه اونها با کشتی +چه عجيب که هيچکس تاحاال اينکه خودش بره توی دريا و بگر
  و قايق رفتن

  ممنونيم ازتون بابت اين اطالعات و قول ميديم به کسی نگيم درباره اين موضوع

  موفق باشيد دوستان!-

با کارلی به سمت ازمايشگاه برگشتند و اطالعاتی که هنگام توضيح دادن مرد پير يادداشت کرده بودند رو 
اش رو به کاميال سپردند تا اطالعات ان بخش از دريا و دمای اب در انجا را محاسبه  تعريف کردند و بقيه

  کند تا بتوانند زير اب بروند خودشان تا شايد چيزی جديدتر پيدا کنند با روشی جديد.

تياگو در حال تغيير تنظيمات دستگاه سيگنال بود و حواسش به انها  نبود که باالخره صفحه سبز روشن شد 
اگو با خوشحالی در حال تکرار کردن کلمه درست شد بود که کل گروه سمت دستگاه رفتند و با تعجب و تي

نگاه کردند. مشکل از دستگاه بود و سيگنال هارا  به سيگنال هايی که برای چنروز بعد از اخرين روز بودند
  ده باقی مانده بود:دريافت نميکرد و تمام اين مدت سه پيام جديدتر روی دستگاه بود که خوانده نش

رو دريا دارن شنا ميکنن  "اينا ديگه چه موجوداتين؟راجرز ما موجودات کله قارچی داريم؟يسری قارچ
  نميدونم چی ان!!"

  "اين قارچا پارومو خوردن راجرززززز!!"



  ."کی منو نجات بده ؟اينجا خيلی سرد و ترسناكه"ميشه لطفا ي

  موجوداتين؟تياگو:موجودات قارچی ديگه چه 

  کاميال:کارلی تو چيزی ميدونی ازشون؟

  کارلی:من هيچی از موجودات عادی نميدونم چه برسه به اين موجودات!

  مايا:من شايد يچيزايی بدونم

  کاميال: خب بگو

  مايا:منبعش يه کتاب قديمی داستانه

يادی درباره ن داستان های زوقتی بچه بودم پدربزرگم برام يه کتاب به اسم افسانه های ناگفته خريد. توی او
ايی که راه ميرفتن و حرف ميزدن... ت مثال کاکتوس   موجودات تخيلی ايی که اينجوری بودن وجود داش

ز ايکی از اون موجودات يه قارچ بود که حرکت ميکرد و قارچای زيادی رو کلش بودن و  وخب يادمه که
اندريايی ها بود  م س انه ايی به اس يگنال دکتر گفت که کله هاگونه ايی موجودات افس ی قارچی . توی اين س

نيدم بتونه کم تانهای قديمی ايی که ش ايد اين داس کتون توی اب بودن و حرکت ميکردن برای همين گفتم ش
  کنه.

  کارلی:االن يه لحظه چيشد؟
  قارچايی که حرکت ميکنن؟مگه اخر دنياس اخه؟

  ميزنن؟ عجيبه واالکاميال:فکر کن خوده اون قارچا بگن موجوداتی که حرف 

  کارلی:منطقی بود

  تياگو:اگه همه اون کتابی که خوندی واقعی باشه چی مايا؟

  مايا:اصال ممکن نيست اون کتاب همش تخيلی بود اگه اونا واقعی باشن که ديگه انسان ها سالم نميمونن!

  تياگو:هوم شايد

اتي عجيب در ذهن همه انها امد و در همين هنگام بود كه روزنه ايي كوچك از تفكر وجود داشتن موجود
  ...باعث شد كه كمي تخيلي تر به قضيه فكر كنند و دنبال انواع احتماالت باشند.

 فرداي آن روز مايا كتاب قديمي را با خود به آزمايشگاه اورد تا با بقيه بررسي كنند كه چه اطالعاتي در آن 

  نوشته شده.



  

اطالعات و ضعف هاي ان هارا نوشته بود و تازه گروه متوجه كتاب در كتاب درباره موجودات مختلفي 
داستان نبودن اين كتاب شده بودند و همه در حال فكر كردن به متن هاي عجيب يا حتي نقطه ضعف هاي 
خنده دار هيوالها بودند كه باالخره به اين نتيجه رسيدند كه اين احتماالت ممكنه واقعي باشند پس شروع به 

  واع تله ها براي موجودات مختلف كردند.ساختن ان

اولين پيشنهاد هارا كارلي داد و تياگو شروع به ساختن ليزر هاي زرد براي موجودات ساندريايي كرد و 
ه جات كردند تا باالخره منبع كاملي از سالح سپس مايا و كاميال شروع به جمع اوري دارچين و انواع ادوي

  هنوز از وجودشان مطمئن نبودند اماده شد. هاي مختلف در برابر موجوداتي كه

موجوداتي كه در كتاب بودند هيچوقت حتي ديده شدنشان گزارش نشده بود ولي باز هم ممكن بود كه از ديد 
انسان هاي پنهان مانده باشند بنابراين لباس هاي غواصي محكمي خريدند تا اگر نتوانستند با قايق چيزي 

  د و علت روپا جويا بشوند.متوجه شوند به زير دريا برون
نزديك طلوع بود كه نيكول براي سفارش دادن لباس هاي غواصي مخصوص به مركز شهر رفت و بچه 
هاي ديگر گروه شروع به محكم كردن تجهيزات قايق كردند تا بتوانند در برابر سنگ هاي عجيب غريب 

  از ان محافظت كنند.



گوشه قايق گذاشتند تا اگر نياز به رفتن داخل عمق اب  هنگام محكم كردن ميخ ها كمي طناب اضافي در
  داشتند بتوانند راحت برگردند.

كاميال نيز در حال گذاشتن كپسول هاي اكسيژن كنار قايق بود. حدودا كار محكم كردن قايق تمام شده بود 
  كه كارلي به فكر فرو رفت.

ح هاي جديد كه ساختيمو ببريم حتي اين كپسول كارلي:بنظر من اگه بخوايم با قايق بريم نميتونيم اونهمه سال
  هاي اكسيژن هم سنگين ميشن اينجوري و فقط سخت ميشه كار

  كاميال:بنظر منم راست ميگه نميتونيم اونهمه وسيله بزاريم تو يه قايق جا كنيم
  تياگو:بنظرتون يه وسيله بزرگتر از كجا بياريم؟

  حقيق ازش استفاده كرد درسته؟مايا:ميشه يه وسيله رو با پول گرفت و براي ت
  كارلي:فكر خوبيه نيكول

  نيكول:هوم؟
كارلي:فردا بايد دوباره بريم سمت دريا تا ببينيم چيكار ميتونيم بكنيم اميدوارم حداقل يچيزي بتونيم قرض 

   بگيريم ازشون

  ساعت هفت صبح بود كه دوباره كارهاي پروژه را شروع كردند
فتند و كارلي ميدانست كه تنها فردي كه ميتواند كمكشان كند همان پيرمرد كارلي و نيكول به سمت اسكله ر

است.پس سعي كردند دليلي منطقي براي كارشان داشته باشندو روراست درخواست شان را بگويند.وارد 
  اتاقك كنار اسكله شدند كه ديدند پيرمرد همانجا نشسته.

  كارلي:سالم؟
  ؟پيرمرد:مگه نگفتم ديگه اينجا برنگرديد

  كارلي:ولي يه كار جدي ايي داشتيم
  پيرمرد:ديگه برام مهم نيست نبايد ميومديد اصال

  كارلي:خواهش ميكنم 
  پيرمرد:اخرين باره كه جواب ميدم حاال بگيد چيكار داريد

  نيكول:راستش ما ميخوايم بريم دنبال پدربزرگ كارلي
ط يه مشت بچه اييد ميدونيد چه كار يرمرد:چي؟شما حق نداريد وارد اون منطقه ممنوعه بشيد شما فقپ

  خطرناكي ميكنيد؟؟
  كارلي:ولي اين درخواست خودمونه پس ميدونيم ممكنه چه اتفاقاتي بيوفته

  پيرمرد:معلومه كه نميدونيد وگرنه به اين سادگي موافقت نمي كرديد
  قط از شما بر ميادكارلي:ما خطراتشو قبول ميكنيم فقط اومديم تا يه كاري رو ازتون بخوايم و اون كار ف

  پيرمرد:چه كاري؟
  نيكول:يه قايق قديميتون رو به ما قرض بديد

  پيرمرد:چي؟اونارو ميخوايد؟؟؟؟
  فقط ميخوام روي اونا تغييرات انجام بديم و يذره استفادشون كنيمنيكول:

من هيچ تضميني رو سالم  پيرمرد: ته اسكله چنتا قايق قديمي هست ميتونيد همونجا روشون كار كنيد
  بودنشون نميكنم



  كارلي:واقعا ازتون ممنونيم
  پيرمرد:فقط ديگه نيايد اينجا من واقعا نميتونم جونتونو به خطر بندازم

كارلي و نيكول به سمت اخر اسكله رفتند و از بين قايق ها يكي از انها كه بزرگ تر و رنگ قرمزش 
لوي فروش ان را برداشتند تا كسي به قايق كاري نداشته باشد و سپس پوسيده شده بود را انتخاب كردند و تاب

  به سمت ازمايشگاه برگشتند.
قوطي هاي رنگ و كاميال فلز هاي ضد زنگ را اماده كرده بودند تا بتوانند بدنه قايق رو محكم كنند تا  مايا

  در برابر كله قارچي  ها مقاوم باشد و غرق نشود.
ريد تا بتوانند پشت قايق بگذارند و اگر پارو ها گرفته شدند با موتور جلو بروند تئو موتور هاي قوي تري خ

 و باالخره با وسايل اماده به سمت اسكله رفتند و تعمييرات را شروع كردند.
به سطح رويی قايق بود و تقريبا اين کار يک روز  مايا با دقت درحال وصل کردن ورقات فلزی سبک

قديمی بود ولی بزرگی اش باعث ميشد ورقه های فلزی زيادی استفاده شود و طول ميکشيد.درسته قايقی 
طول بکشد.از طرفی تئو درحال چيدن وسايل مختلف ازجمله دارچين و چاقو يا حتی طناب و لباس های 

  غواصی بود .
ن حدود يک روز با تمام نيرويی که داشتند کار کردند تا سطح قايق رو کامال ضد ضربه بکنند و روی ا

  رنگی ابی بزنند تا قديمی بنظر نرسد و مقاوم باشد.
کارلی از قايق جديدی که خودشان تقريبا ان را ساخته بودند راضی بود و با لبخند داشت به کار گروهی 

  شان نگاه ميکرد.
  کارلی:خب رفقا ما تونستيم امادش کنيم!!

  وشته بود ساندريايی ها به زرد حساسنمايا:نه نه ميشه پاروهاش رو با اسپری زرد رنگ کنم؟توی کتابه ن
  کاميال:منم يادمه نوشته بود حساسن

باالخره قايق با تمام سالح های عجيب و غريب و رنگ های متفاوت ترش اماده شد و همه از ان راضی 
  بودند.

با تصميم گرفته شد تا هفته بعد از ان روز تمام ان ها به خانه باز گردند و وسايلی که نياز دارند را 
  اطالعات مورد نيازشان جمع اوری کنند و اماده سفرشان به دريا و به دنبال دکتر راجرز بروند

  و همينجا بود که ماجراجويی بزرگ اغاز شد.....

  *بازگشت به زمان حال*
با صدای حرف زدن بقيه از خواب کوتاهش بيدار شد.هنوز به جای مشکوکی نرسيده بودند و کارلی از 

د خوابش برده بود.کاميال و ميا درحال بحث کردن سر منظره بودند و تئو در حال خستگی بيش از ح
مشخص کردن راه بود و با يک قطب نمای تقريبا بزرگ کنار نيکول نشسته بود.نيکول بلد بود چگونه يک 

  قايق را  براند برای همين انها نيازی به کسی نداشتند برای سفر به منطقه کشف نشده...
يگذشت هوا سردتر ميشد که باالخره کاميال به بخش پشتی قايق رفت و لباس های گرمی که هرچقدر که م

به  اسميتبرداشته بودند را آورد و بين بچه ها پخش کرد تا گرم بشوند. کمک هايی که سيگنال های دکتر 
انها کرد واقعا جالب و واقعی بود و بدردشان ميخورد.تنها اميدواری ايی که داشتند وجود نداشتن موجودات 

کله قارچی بود. ميا معتقد بود که هنوز قدرت درک اونارو نداره پس تاکيد کرده بود که ممکنه از هوش 
  برود.

بود. کمی جلوتر رفتند که نيکول قبل از  کم کم مه ها پيدا شدند همانطور که دکتر توی سيگنال ها گفته



ا ترس شروع برخورد قايق با يک صخره سنگی  وسط انجا نگه داشت.نيکول به سمت بچه ها برگشت و ب
  به توضيح دادن کرد.

ام بچه ها ميدونم که ممکنه نگران بشيد ولی از اينجا جلوتر نميتونيم بريم چون ممکنه يه عالمه از اين +
اونموقع قايق خراب بشه و وسط اين ناکجا اباد گير کنيم همينطوری بايد منتظر بمونيم يا  صخره ها باشه و

  بقيشو غواصی کنيم؟
کاميال:بنظرم يذره صبرکنيم اگه واقعا ديديم تاثيری نداره من لباسای غواصی با کپسوالرو بيارم که بريم 

  ؟چيه زير دريا رو چک کنيم نظرتون
پيدا کن ما همينجا رو چک ميکنيم.تئو اون پارو زرد رو بده من ميخوام  کارلی:خب کاميال تو برو لباسارو

  از قايق محافظت کنم تا خورده نشديم هممون.
  تئو:اينم از پارو ولی فک نکنم ساندرياييا ادم بخورنا

نيم ساعت گذشت و همچنان هيچ موجود عجيبی ان اطراف ديده نشد.حتی صدايی نميامد جز صدای اب که 
  داشت.امواج کمی 

تصميم گرفتند تا سه نفرشان زير دريا بروند تا بررسی کنند.ميا به دليل قبلی اش که ترس از موجودات 
عجيب بود داوطلب شد که در قايق منتظر انها بماند و نيکل که قايق را نگه داشته بود تصميم گرفت که با 

ی همه خريدند توضيحات و کمک هايی .تياگو تالش کرد تا از توی قايق برای گوشی هايی که براميا بماند
را برساند.پس کارلی و کاميال با تياگو برای غواصی اماده شدند و با شمارش ذهنی خودشان به سمت دريا 

رفتند.زير دريا تاريک بود ولی تاريک عادی نبود تاريکی بود که حس ميشد چيزی در آن باشد ولی انها 
  نبينند.

بودند و جلبک های سبز تاريک که دريا را مرده جلوه ميدادند ديده حدود پانزده متر زير دريا رفته 
ميشدند.کارلی به سمت پايين نگاه کرد که عمق زيرش را بسيار تاريک تر از حالت عادی ديد و به سمت 

کاميال و تياگو اشاره کرد تا به سمت انجا بروند.نميدانستند چرا بخش عميق تری بين عمق کم 
درونش را احاطه کرده بود حس ميکرد ولی باز هم با سر به سمت پايين اشاره  درياست.کارلی ترسی ک

ان تاريکی تنها يک سنگ  ,کرد تا بيشتر بروند.نزديک سی متر بودند که متوجه عميق نبودن دريا شدند
سياه بود.کارلی با تعجب سنگ را نگاه کرد سنگ عجيبی بود. دستش را روی ان کشيد که طرح های 

هنوز درحال بررسی سنگ بود که کاميال  ;داشتند.طرحايی شبيه به عناصر ولی متفاوت تر  عجيبی وجود
با چشمانی که جدی بودند به کپسول اکسيژن اشاره کرد که منظورش تمام شدن کپسول بود.پس به سطح اب 

  برگشتند قبل از اينکه اتفاق بدی در اثر تمام شدن کپسول در سی متری عميق اب بيوفتد.
  :اون ديگه چی بود که هنگ کرده بودی روش؟کاميال

  کارلی:نميدونم فقط حس ميکنم سنگ نبود عجيب تر بود..
  تياگو:ولی خب شبيه سنگ بود اگه بخوايم منطقی باشيم

  کارلی:منم منطقيم و ميگم روش طرح داشت خودم با چشمای خودم ديدم تياگو!
شنش ميشه ولی خب ميشه درست استفادشون کنيم ا من اذوقه برداشتم چون نيکول گفته بود گه کاميال:بچه

  و اينجا راه حل پيدا کنيم و سه تا کپسول بعدی رو درست استفاده کنيم و حداقل به يه جا برسيم؟
  ميا:خب خودت تقسيم کن برای امروز و فردا برسه

طبق معلم تياگو درحال بررسی انواع احتماالت بود ولی برای اينکه ممکن بود احتماالت غيرمنطقی را 
رياضی بودنش بررسی نکند کارلی کنارش نشسته بود و هرازگاهی سر منطقی ياغير منطقی بودن ان 

  ا در طرف ديگر قايق به ان دو ميخنديدند.ه بحثشون ميشد و بچه



  +حدود سی متر زير دريا
  يه سنگ عجيب

  چنتا طرح عجيب اينا چيزاييه که ميدونيم

  کوسه ايی چيزيه دندونش خوردهطرحای عجيب رو رد ميکنم شايد برای -
  بقيشو تاييد ميکنم

+ببين مهم نيست که تاييد کنی يا مهم اينه که وقتی ميگم با چشمای خودم ديدم يعنی ديدم پس لطفا به چشم 
  اييد يا رد کردنهای من اعتماد کن بجای بررسی کردن و ت

  ؟يادداشت کنم.خب حاال نقشه چيه جناب دريانورد بذارخب باشه بابا -
+خب ميخوام ببينم زير اون سنگه چيه پس يکی از اون پاروهارو بديد بهم با اون ميله ايی که توی قايق 

  گذاشتيم موقع حرکت
  ينارو خودت بايد بگيری ببریکارلی سفر تفريحی نميخوای بری که وسايلتو سفارش ميدی.ا-

  ار ببينم چجوری ميشه همه چيزو برداشتذخب ب
  دارچين

  که توکيسه اس اون وسيله زردا
  ميله هم که تو ميخوای

  خب هرکدومو يکی برداره ديگه
  جوری ميخوايم تا اون عمق ببريم جناب نابغه؟ه +دارچينو چ

  خب سوال خوبی بود. کاميالاااا!-
  کاميال با خستگی از حالت خواب و بيداری در می ايد و به سمت تياگو برميگردد.

  شده غرق شديم؟ +بله بله چی
  ميخواستم ببينم کيف يا مثال يه ظرف محکمی چيزی اوردی که اب نره توش؟نه نه ببين  -

  +جعبه های لباس غواضی فلزی بودن قفل هم داشتن ميخوای؟
  يه نمه بزرگ نيستن؟-

  +خب بگو برا چی ميخوای
  ه بهشدارچين که اب نخور-

  اريمذ+خب دارچينو با کيسه اش مي
  ينو مياری عه خب کارلی درست شد.پس کاميال تو دارچ-

  ار بخوابمذ+باشه االن ب
نزديک دو صبح بود که روی حمل کردن وسايل مختلف توافق کردند و کامال حاضر شدند تا فردا اخرين 

  کپسول هارا استفاده کنند...
نزديک صبح بود که قايق با بلند شدن ناگهانی کارلی تکان شديدی خورد و نيکول ترسيد و با برخورد کله 

  پايينی قايق همه را بيدار کرد. اش به ديواره
  کارلی:نيکول تو يه استعداد باور نکردنی توی بيدار کردن بقيه به طور ناخواسته داری

نيکول که هنوز بين خواب و بيداری مانده بود لبخندی از درد گرفتن سرش زد و دوباره خوابيد.حاال همه 
  بيدار بودند بجز نيکول.

  . بچه ها شما دوتا اماده اييد بريم؟کنم خسته بود نيکولرکارلی:خب فک



  کاميال:من که بيدارم
  تياگو:فقط يچيزی بخورم که وسط دريا بی هوش نشم لطفا.

ن را تمام کردند.کارلی ميله هارا به بخش مخصوص لباس اجعبه بيسکوييتی را باز کردند و با عجله 
ن را حمل ميکردند.وقتش بود که غواصی اش بسته بود و تياگو و کاميال به ترتيب وسايل زرد و دارچي

بار دقيق ميدانستند کجا را بايد بگردند و اکسيژن خيلی ديرتر تمام  دوباره به زير دريا برگردند اما اين
ميشد.دوباره به سمت عمق دريا شنا کردند.بين راه جلبک ها حالتی ديگر داشتند کارلی در فکرش گفت 

دی زد و باالخره سنگ ديروزی را پيدا کرد و سريع جلبک شايد نوع سرحالی از مرده بودن درياست.لبخن
های رويش را کنار زد و طوری که کاميال و تياگو بتوانند ببينند کنار رفت و طرح هارا نشان داد.طرح 

های مدرنی بودند شبيه چنگال های يک کوسه گرسنه نبودند شبيه تمدنی اصيل بودند که نقاش هايی خوب 
  داشتند...

با وجود بيايد ميله را به سنگ نزديک کرد و ه س از احتماالتی که بعد از کارش ممکن بود بکارلی با تر
بار هر سه  ا اشاره کرد و اينه تمام قدرتی که داشت سنگ را هل داد تا کنار برود اما نرفت به سمت بچه

ز که هنونفر سنگ را هل دادند و ناگهان نور سبز رنگی از داخل سوراخ خيلی کوچکی بيرون امد.کارلی 
بدون اينکه حواسش باشد به سمت حفره کشيده شد و ناگهان هر سه نفر  دفتا می دنفهميده بود چه اتفاقی دار

ديگر در عمق اب ديده نميشدند.نيکول و ميا که تازه بيدار شده بودند تنها بخشی از نور را ديدند و باالی 
دستگيرشان نشد جز نوری سبز که معلوم نبود دريا ايستادند تا بفهمند چه اتفاقی افتاده ولی هيچ چيزی 

چگونه از دريا به سمت بيرون تابيد و بعد غيب شد.نيکول با بيخيالی به سمت ليوان قهوه اش رفت و 
شروع به خوردن ان قهوه سرد کرد که ميا شروع به حرف زدن کرد و نگران شدند که شايد اتفاقی افتاده 

به اين چيزهافکر کنند پس دوباره خوابيدند.همين  ديگر نتوانندتی باشد ولی انقدر خوابشان می امد که ح
در جايی نامشخص و مانند فضا به سر کارلی و تياگو  ,هنگام که در ارامش کامل خواب بودند کاميال

ميبردند.کارلی چشم هايش را باز کرد و به همه طرف نگاه کرد.هيچ چيز ان اطراف نبود و هيچ چيز رنگ 
سبز رنگ بود حتی وقتی زيرش را نگاه کرد خالی بود و کاميال و تياگو کمی ان نداشت فقط يک فضای 

طرف تر بی هوش بودند و بيدار نشده بودند کارلی به سمت انها رفت تا بيدارشان کند اما انگار چيزی 
نميگذاشت حرکت کند. ناگهان زير پايش را نگاه کرد که همچنان هيچ چيزی نبود ولی خودشان را ديد که 

  ه سمت پايينی که معلوم نبود چی هست کشيده ميشدند.و دوباره همه جا تاريک شد.ب
ساعاتی بعد که حتی متوجهش نشدند موجود کوچک و خاکستری ايی از روی صورت تياگو رد شد که 

باعث شد کمی مور مور شود.اين مکان مانند فضا نبود کمی شبيه جنگل بود اما جنگل هم نبود يعنی 
نگل های عادی نبود .تياگوکمی چشم هايش را فشار داد تا حس مور مور اش را از دست جنگلش شبيه ج

بدهد و کم کم چشمانش را باز کرد که با منظره ايی ترسناک مواجهه شد.باال سر او اسمانی آبی بود.اما نه 
و روی منظور از آبی رنگش نيست منظور از آبی خود اب هست .جايی بودند که اب روی هوا مانده بود 

سرشان نمی امد و شکل اسمان بود.با ترس به کنارش نگاه کرد که متوجه وسايلشان که به لباس هايشان 
بسته بودند شد.سالم بودند!کمی خوشحال شد و بعد دوباره ترسيده به دنبال کاميال و کارلی در اطرافش 

  گشت.
وجه عجيب بودن غيب شدن همه انها از طرفی در قايق خودشان همگی تازه بيدار شده بودند و باالخره مت

شدند و به اين نتيجه رسيدند که قطعا اينهمه ساعت را زير اب دووم نمی اوردند .تئو به اميد اينکه متوجه 
  شود انها کجا هستند سعی کرد سيگنال بفرستد ولی هنوز جوابی دريافت نکرده بودند پس منتظر شدند.

مکانی که يچکدام از انها تا االن يکديگر را نتوانستند پيدا کنند.کاميالو کارلی به هوش امده بودند ولی ه



اب روی هوا بود و اسمون رو  ,واردش شده بودن به هيچ وجه با استاندارد های طبيعت سازگار نبود
تشکيل ميداد و درخت هايی برعکس وجود داشتند که برگهايشان روی زمين بود و ريشه هايشان مانند يک 

زيبا روی هوا قرار داشتن.گل ها شبيه فنجان های قهوه خوری بودند و ميوه هايی کابوس ولی بطور 
صورتی رنگ وجود داشتند که بوی نسکافه ميدادند.اين مکان خيلی عجيب بود.ان سه نفر هنوز به خيلی از 

ايد هم جزئيات اطرافشان دقت نکرده بودند انها به اينکه پروانه ها حرف ميزنند دقت نکرده بودند البته ش
پروانه ايی نزديکشان نبوده که بخواهند متوجه بشودند.همه انها انقدر در ان مکان شبيه جنگل که عجيب 

بود راه رفتند تا باالخره راه مشخصی پيدا کردند که با شکر کشيده شده بود. ميگوييد از کجا فهميدند؟تياگو 
کنجکاوی به ان دست زد و فهميد که مثل هميشه زمين خورد و متوجهش شد. از طرفی کاميال از روی 

شکر است و کارلی با نزديک بردن سرش متوجه شد که راهی شکری را دنبال ميکند.راه عجيبی بود در 
کناره های راه نان هايی به ظاهر نرم وجود داشتند .همه انها از راه هايی که پيدا کردند با احتياط گذر 

ر زيادی راه به هم وصل شده بود.تياگو تصميم گرفت همانجا کردند که ناگهان به مکانی رسيدند که مقدا
بماند و ببيند موجودی از انجا رد ميشود يا نه. پس از مدتی کاميال به همانجا رسيد ولی تياگو از ترس اينکه 

"از من دور شو من اين موجودی ناشناخته باشد از کنارش يک نان برداشت و با چشمانی بسته فرياد زد 
ميتونم باهاش بکشمت" کاميال که ترسيده و تعجب کرده بود ناگهان خنده اش گرفت که تياگو  سالحو دارم

متوجه تهديد بچگانه اش شد و سعی کرد خودش را توجيه کند.قبل از اينکه بمب بارانی از جمالتی برای 
مين فرود توجيه سرازير شود کارلی هم به انجا رسيد و متوجه شدند که در سه جای مختلف از اين سرز

به پردازش اطالعات کرد و ناگهان تمام چيزهای  عامده بودند.کاميال با ديدن دو نفر ديگر تازه مغزش شرو
عجيبی که ديده بود را با ترس و تعجب و خوشحالی بيان کرد طوری که انگار از ناشناخته بودنشان 

ی يک دختربچه کوچولو تشبيه ميترسيد ولی از عجيب بودن اين مکان خوشحال بود و اون رو به خواب ها
  ميکرد و تمام انهارا ميگفت که باالخره تئو جلويش را گرفت.

+هی هی کاميال ما همه اينارو ديديم همشونو ديديم و انقدر نگران بوديم که وقت نشد بهشون فکر کنيم ولی 
  اگر فکر هم کنيم به جايی نميرسيم ولی اين نونا خيلی باحالن بنظرتون ميشه خوردش؟

قبل از اينکه کارلی و کاميال بگن خب امتحانش کن نونی که دست تئو بود چشماشو که قهوه ايی و خيلی 
ريز بودند را باز کرد و با ترس و خشمی بچگانه گفت "منو ميخوای بخووورييی؟ دلت ميادددد؟ من که 

جيغ جيغو و نازک کاريت ندارم" تئو که ترسيده بود دادی زد و پشت کارلی قايم شد و نون که صدايی 
داشت گفت "چيشده؟چرا ميترسی من که ترسناک نيستم" همه انها فقط داشتند نگاه ميکردند نه برای اينکه 
برايشان عادی بود برای اينکه نميتوانستند حرف بزنند و انگار زبانشان گرفته بود.كم كم از حالتي متعجب 

  لي با ترس زبان باز كردردرامدند و كا
  حرف زدي؟ تووو +تو...

نون كه لبخندي زده بود و انگار خوشحال بود كه بهش توجه ميشد خيلي با غرور گفت "بله جناب بنده 
  نارانو هستم و حرف ميزنم"

  نارانو اسمته؟+چي چي 
  صدام بزنيد 453نه نه اشتباه نكنيد نارانو نژاد همه ما هستش اسم خاصي نداريم ولي ميتونيد -

  +اين عدده اسمته؟
  امين نوني هستم كه از هر جاده ايي شروع كني ميرسي بهش 453م بهش نميشه گفت اسم ولي من هو-



  ديدنت و حرف زدن باهاتولي خوشبختم از  453+عا خب من االن يذره هنگم 
  منم همينطور قربان-

زده بود زور لبخندي ه با لبخند مهربان و خوشحالي به كارلي نگاه ميكرد و كارلي همچنان متعجب بود و ب
تا خوشحالي اش را از اشنايي با ان نان كوچك نشان بدهد.باالخره كاميال و تياگو از تعجب درامدند و يكي 
يكي گفتند از اشنايي باهاش خوشحال هستند و باالخره توانستند با اين قضيه كه يك نان كوچك حرف ميزند 

  كنار بيايند...
  .نون هاي ديگه هم حرف ميزنن مثل تو؟453+هي 

  ميتونيم حرف بزنيمه نكنه ما نبه ما دست نزنه با توج هنه راستش تا وقتي كه يه موجود زنده ديگ-
  يعني تو اوليشي؟ +
  نه خب البته كه يه عالمه از موجودات توي اين سرزمين بدون اطالع مارو برميدارن و ميخوان بخورن.-

  باره اين مكان داشت را بپرسد.كه در  كارلي كه خنده اش گرفته بود سعي كرد جدي شود و سوال هايي
  جوري اخه...ه خب اينجا كجاست؟و ما چجوري اومديم اينجا؟و اينكه خب چ +
  ار همين دوتا سوالتو جواب بدم طوالنيه...ذوايسا وايسا ب-

خب ببين ال از همه اينكه اينجا كجاست خب مطمئنا اولين باره كه اينجارو ميبينيد چون من كل موجودات 
بهش  هست هيچكدومشون شبيه شما نيستن.اينجا سرزمين مانارونو يكيشونسرزمينو ميشناسم بجز اين 

سرزمين مخفي هم ميگن چون موجودات عجيب غريبي كه ادم ها قصد كشتنشونو داشتن و قرار بود ديگه 
اشيد. وجود نداشته باشن اينجان و اينكه خب چجوري اومديد اينجا؟بستگي داره از كدوم ورودي اومده ب

  اريد ببينم از توي درخت وسط ساحل اومديد؟خيلي وقته كسي اونو پيدا نكردهذب
  +نه نه ما از دريا اومديم غواصي كرديم بعد يه سنگه بود...

اها اهااااا سنگ ملكه رو ميگيدد خب اون يذره جادويي شمارو وارد اينجا كرده اگه با روش درخت -
حت از اين وسط سر درمياورديد اون سنگي كه ميگيد قدرت ملكه ميومديد مثل يه سفر ميومديد خيلي را

قبليمونه.قبل از اينكه بميره اونو گذاشت اونجا تا انسان هايي كه كنجكاو ميشن بتونن اينجارو پيدا كنن البته 
بعد از اينكه يكي از عيواسي ها ملكه شد ساندريايي ها اجازه رفتن به سطح دريارو پيدا كردن و خب 

سري دانشمند به اصطالح مياوردند اينجا و خب دانشمندا چون تعجب ك قتا براي شيطنت يبعضي و
ميكردن بي هوش ميشدن و ديگه به هوش نميومدن البته يكيشون به هوش اومد كه اونم زنداني كردن كه 

  ازش اطالعات بگيرن
  فهميديد چي شد؟ البينم من چرا اينهمه توضيح دادم؟ اصوايسيد ب

  يسا كاميال و تياگو شما دوتا فهميديد؟+خب وايسا وا
  كاميال و تياگو با صورت هايي كه تازه از هنگ بودن درامده بودند سرشان را تكان دادند.

  كاميال:خب يعني ملكه جديدتون بدتره؟
  :نميشه گفت بدتر فقط يذره از انسان ها دلش پره ميدونيد...453

  تياگو:خب پس يني نبايد گيرمون بندازه
وم اگه گيرتون انداخت اون به فلز و توت فرنگي حساسه اگه توت فرنگي رو نزديكش كنيد خود :اوه453

  به خود پف ميكنه و نميتونه گيرتون بندازه ولي اگر سرباز هاش بودن فقط فرار كنيد.
  هي ميخواي با ما بياي؟.كارلي:اهااا فهميدم چيشد 

  ميمونم كه بيام؟خورده نشم؟:كار خطرناكي ميخوايد بكنيد؟يعني ميگم خب زنده 453
  كارلي:نه نه ما حواسمون بهت هست بيا



.وسط هاي راه به او گفتند كه قصدشان پيدا انها شروع به حركت كردشد و با  كوچولو راضي انباالخره ن
ديده .اولش ترسيده بود ولي با ديدن سالح هايي كه گروه با خودشان  453كردن همان انساني است كه 

ارام تر شد و تصميم گرفت انهارا به قصر هدايت كند.در همين هنگام كمي باال تر از اب ها  داشتند كمي
تئو و ميا با نيكول كامال نااميد شده بودند ونميدانستند بايد چه كنند. تنها كاري كه برمي امد اين بود كه تا 

دند تا كمي وسيله بردارند و دوباره وقتي اذوقه دارند همانجا بمانند و اگر اذوقه ها تمام شدند.به بندر برگر
  كارلي و تياگو برگردند و سالم باشند. ,به همين مكان بيايند تا وقتي كه كاميال

وسط راه بودند و تا اينجا نارانو در حال توضيح دادن درباره سرزمينش بود.بدون وقفه ايي با ذوقي وصف 
بود و درتمام اين مدت كارلي كاميال و تياگو با نشدني اشتياقي كه غيرقابل كنترل بود درحال توضيح دادن 

دقت گوش ميدادند و تك تك حرف هاي نانورا را حفظ ميكردند تا شايد در بين اين ماجراجويي ها بدردشان 
بخورد.تنها چيز مهمي كه درباره اين سرزمين وجود داشت و انها بايد نابودش ميكردند ملكه اش بود كه 

  ازان زيادي داشت و كسي نميتوانست به او اسيبي بزند.بنظر قوي نمي امد ولي سرب
نانورا همانطور كه درباره تمدن قديمي موجودات مانارونو توضيح ميداد درباره ترس انها از ازمايش هاي 
وحشتناك دانشمندان ديوانه ميگفت كه در قرن هاي قبل تالش ميكردند نابودشان كنند ولي انها به اينجا پناه 

.كاميال و كارلي تالش قبليشان اين سرزمين را ساخت تا انها در امان باشند  اسيبي نبينند بردند و ملكه
ميكردند كه توضيح دهند كه انها خطري ندارند ولي خودشان هم گاهي اوقات قانع ميشدند كه انسان ها 

ورا را كم نكنند حداقل نه تمام انها.پس فقط سعي ميكردند حس امنيت نان ,موجودات مهربان و خوبي نيستند 
  و از او مراقبت كنند تا نترسد و سعي نكند فرار كند يا انهارا گول بزند.

كمي راه رفتند تا بالخره از راه هاي شكري خارج شوند و به دوراهي برسند.نانورا شروع به توضيح دادن 
  كرد

ودات مختلف توش +خب ببينيد اينجا اگه از سمت راست بريم ميرسيم به يه شهر خيلي كوچولو كه موج
و كاري كنم كه ازتون نترسن و بفهمن كه خطر نداريد.ولي خب اگه از  ميتونم باهاشون اشنا كنمتونهستند 

  اين راه چپيه بريم مستقيم ميرسيم به قصر ملكه.كدومش؟
  كارلي و تياگو همزمان گفتند:معلومه خب بريم شهرو ببينيم اول ببينيم چيا دارن تو شهر

  ؟فت:نريم قصرولي كاميال گ
  نظرم.ه +نه خب به نفعتونه قبل اينكه خودتونو به نابودي بسپاريد يسري موجود جديد ببينيد جز من ب

  كاميال:هوم خب باشه
دفعه جاده ها فرق داشتند جنس زمين از قهوه بود يا يك چيزي شبيه ان دور انها  به سمت شهر رفتند اين

شان انداخت ولي وقتي كمي دقت كردند ديدند كه برنج نيستن گندم زار بود كه انهارا ياد كشاورز هاي خود
بلكه پفيالهاي كوچك نرسيده هستند كه اين شكلي هستند و به فكري كه كرده بودند خنديدند.باالخره بعد از 

  كلي راه رفتن به شهر كوچكي رسيدند.
شهر ساختمان هاي رنگي ي شده.همه چيز هنوز باور نكردني بود انگار داخل خوابي مانده باشند كه واقع

كرد و ي داشت و اين باعث تعجب همه انها شده بود و نانورا با لبخند به تعجب كردن انها نگاه ميتشكال
  بيشتر و بيشتر توضيح ميداد و همه انها بيشتر هنگ ميكردند.

فته تر چيزي كه داخل ذهن انها بودي خيلي عجيب تر از اين چيزي بود كه داشتند ميديدند.درواقع پيشر
بود.وارد شهر شدند كه كلي موجودات عجيب غريب درحال راه رفتند و حتي حرف زدن بودند و انگار 

خريد ميكردند .يسري از انها به زبان انسان ها حرف ميزدند اما تعدادي از انها زبان خودشان را داشتند كه 
  ل ذهنشان است.نامفهوم بود ولي از حالت چهره هايشان ميشد متوجه شدكه چه چيزي داخ



نانورا از روي شانه كارلي روي زمين امد و با دستان كوچك خميري اش سوتي زد كه باعث شد ناگهان 
تمام انها به ان سه نفر خيره بشوند.يكي از انها كه شبيه كاكتوس بود گفت "انساااااننننن!خداي من ما قراره 

نانورا با صداي جيغ جيغو و بلندش داد زد كه  بميريمممم!" كه باعث شد همهمه بلندي به وجود بيايد ولي
انها امن هستند و كاري با موجودات اين شهر ندارند و اين باعث شد همه انها نفسي عميق بكشند درواقع 

  شبيه نفس كشيدن بود .هنوز معلوم نبود كه شش دارند كه نفس بكشند يا نه..
ا درواقع کاکتوسی به نام کوين بودند.طبق گفته داخل کلبه ايی بيسکوئيتی نشسته بودند و منتظر فردی ي

اون ميدونست که چجوری ميشه از دست ملکه و سرباز هايش فرار کرد.البته بعد از اينکه دکتر  453
اسميت را ازاد کردند.کمی طول کشيد تا باالخره کاکتوس کوچک و پيری از در کوچک ابنباتی داخل شد و 

انها کم کم شروع به توضيح دادن کرد.ملکه واقعا  ،شدن بود.بعد از اشنانگاهی به انها کرد که شبيه لبخند 
دلش از انسان ها پر بود.او تمام انهارا زندانی ميکرد و انقدر روی انها ازمايش انجام ميداد تا از هوش 

بروند و ديگر به هوش نيايند.به معنی ديگری بميرند درواقع.اکثر مردم انجا نميدانستند ملکه چه شکل و 
و تابحال کسی اورا نديده جز  درهمان قصر زنداني بوده استمايلی دارد زيرا ميگفتند او تا قبل از ان ش

ت نميکرد درباره او حرف بزند.کاکتوس با ئصر کشيده شده .ولی باز هم کسی جرکسانی که کارشان به ق
  رد.سريع انهارا ترجمه ک 453ترس به سمت انها برگشت و يک سری کلمات نامفهوم گفت که 

  +ميگه بين خودمون باشه ولی ملکه شبيه شماهاس.فقط يذره فرق دارن باهاتون...
  انسان؟؟ممکن نيست شماها از انسان ها بدتون مياد.-

  +نه نه انسان نه فقط شبيهتونه.
  ميبينيمش توی قصر؟-

مگر  +توی بخش تشريفات ممکنه بعضی وقتا ديده بشن.بقيه روز توی اتاقشون ميمونن و بيرون نميان
  برای ازمايش ها...

انها حتی زمان کافی برای فکر کردن به اينکه االن توی يه دنيای عجيبی وارد شده اند نداشتند و فقط هر 
لحظه به اطالعاتشان اضافه ميشد و هرلحظه بايد تمام ان اطالعات را بررسی ميکردند .کم کم کاکتوس از 

فظی بنظر می امد بيرون رفت و حاال انها بايد شروع جايش بلند شد و با گفتن کلمه کوتاهی که خداحا
  ميکردند به رفتن سمت قصر.

تياگو از گشنگی رنگشان سفيد شده بود و چيزی نميگفتند که نانورا فهميد و از روی ديوار خانه کارلی و 
  که از بيسکوئيت بود کمی کند و به سمت انها گرفت.

  »+بنظر گشنه ميايد دوستان:
  ن واقعا نميتونستم تحمل کنم ديگهممنون نانورا م-

  +خواهش ميکنم قربان
کاميال که تازه ياد قايقشان افتاده بود با نگرانی جيب هايش را گشت که دستگاه سيگنال را پيدا نکرد.با 

نگرانی به سمت تياگو و کارلی برگشت و گفت "دستگاه های سيگنال!!"کارلی که انگار تازه هوشيار شده 
را گشت که جعبه کوچک سيگنال خودش را پيدا کرد و سمت کاميال گرفت.کاميال بود کيف کوچکشان 

  سريع ان را روشن کرد ودر کمال تعجب سيگنال های جديد برايشان از قايق فرستاده شده بود.
  +نانورا اينجا چجوری سيگنال داره؟مگه زير دريا نيستيم؟

که سقف اين سرزمين رو ساخته.يکی از دانشمندا نميدونم سيگنال چيه ولی فکر ميکنم برای نيرويی باشه -
بهم گفت قدرت زيادی داره اون نيرو و برای همينه انواع دستگاه هايی که نياز به انتن دارن اينجا کار 

  ميکنن



  +اها...
  دوباره سکوت شد و کاميال سيگنال های جديد را باز کرد

  ريافت کرديد به ما خبر بديد...""کارلی؟اونجايی؟اون نور سبز چی بود؟اگه اين سيگنال رو د
  "چهارساعته برنگشتيد کارلی.اذوقه ما داره تموم ميشه"

  "ميريم تا اذوقه برداريم و با وسايل کافی برميگرديم همين منطقه تا پيدا کنيمتون.اگه زنده باشيد..."
  تنها چهارساعت گذشته بود؟شب شده بود ولی....

  ايپ کرد .کاميال سريع برای انها پيام کوتاهی ت
  "ما سالميم.برميگرديم به زودی ..."

هنوز وسايل زرد و دارچين همراهشان بود ولی توی جنگل ميله را گم کرده بودند.شايد هم اصال وارد اين 
سرزمين نشده بود و زير دريا مانده بود.به هرحال تا ساعاتی ديگر انها بايد شروع ميکردند به رفتن و در 

را کنارش گذاشت و سرش را به کيک های شکالتی تکيه داد و اش  افتند.کيف یکوتاه ترين مدت نجات م
  به خواب فرو رفت.

......................  
هرچقدر به قصر ملکه نزديک تر ميشدند انگار هوا ابری تر و نفس کشيدن سخت تر ميشد.حتی نميدانستند 

راه طوالنی ايی بود پسش بر بيايند.که قرار است با چه موجودی روبرو بشوند و چگونه قرار است از 
هرچقد نزديک تر ميشدند رنگ قهوه های راه تيره تر ميشد انگار فرق داشتند.نان های کنار راه انگار 

شده بود و شکل های سوخته بودند و کمی جلوتر بجای انها کدو حلوايی هايی بودند که داخلشان خالی 
در دستانش گرفته بود و با حالتی دفاعی راه را ميگذراند .کارلی جعبه دارچين را محکم متفاوتی داشتند

  .برعکس او کاميال و تياگو با بيخيالی راه ميرفتند و منتظر بودند برسند...
با دقت به راه ها نگاه کرد و کمی جلو رفت و بو  453نصف راه را طی کرده بودند که به دوراهی رسيدند.

کرد و سپس بدون حرف زدن با دستان کوچکش به  ير را چککشيد.با دقت قهوه های روی راه اين دو مس
راه سمت چپ اشاره کرد و دوباره ادامه دادند.انقدر خسته بودند که حتی نميتوانستند راه بروند ولی کسی 

گله نميکرد و ادامه ميدادند.باالخره صبر کاميال تمام شد. با چهره ايی خسته همانجا نشست و باعث شد بقيه 
  لو نروند.گروه بيشتر ج

  :چيشده چرا نشستی؟453
  کاميال:من ديگه نميتونم حتی راه برم خسته شدم

  بشينيم بعد دوباره حرکت کنيم؟کارلی:منم خستم ميشه 
راه  بيروننزديک ظهر بود ولی باز هم ابر ها باعث ميشدند هوا تاريک تر ديده شود.نان کوچولو انهارا به 

با برگ های پخش شده ايی که روی زمين بودند اتش درست کنند تا کمی قهوه برد وکمی دور تر توانستند 
مارشمالو بخورند و بتوانند دوباره حرکت کنند.درحال خاموش کردن اتش بودند که ساندريايی کوچکی از 

سمت قرص در حال امدن به سمت شهر بود و انها اورا ديدند.تياگو وسايل زردش را دستش گرفت و سعی 
ه های چوب شور خودشان را پنهان کنند.برای لحظه ايی سفيد شدن رنگ تمامشان حس کردند پشت خوش

به تنهايي صدمه ميشد.ولی ساندريايی کوچک بی خطر به نظر ميامد و انها نميدانستند چقدر ممکن است 
  بزند.

ه راه باالخره از انها دور شد که تياگو نفس عميقی کشيد و کيسه پر از سالح را ارام تر گرفت.دوبار
در بين اين راه در حال تعريف کردن از قصر بود و درباره  453افتادند.انگار کم کم داشتند ميرسيدند. 



خاطراتش با موجودات قبلی ميگفت که اورا با خودشان تا قصر برده بودند و پس از زندانی شدنشان نان به 
يداد تمام انها يا ديگر باز نگشتند يا تنهايی سر جايش بازگشته.سر تمامشان لبخندی غمگين داشت که نشان م

 .توسط ملکه و ازمايش هايش کشته شدند
!با دقت بيشتر متوجه شدند كه گل ها از به باغي از گل هاي رز رسيدند اما انگار رز هايش رز نبودند

از جنس پاستيل هستند.پاستيل هايي با طعم توت فرنگي يا شايدم البالو،كارلي دستش را دراز كرد تا يكي 
متوقف شد و همه انها با تعجب به نانورا نگاه كردند كه لبخند خجالت  453انها را بخورد كه با جيغ بنفش 

اميزي زد و با ارامش و صداي پاييني گفت "اونا سمي ان" و بعد متوجه دليل جيغ بلندش شدند و از او 
يال ارزويش همچين جايي بود اما تشكر كردند.به برگ هايي كه از چيپس هاي سبز بودند نگاه ميكردند كام

حاال كه واقعي شده بود تنها نگران جانش بود.هيچوقت فكر نميكردند از كشته شدن توسط چندتا قارچ 
د.با ارامشي كه شبيه ارامش قبل از طوفان بود راه قهوه را ادامه ميدادند كه نانورا به سمت بيرون نبترس

يرون رفتند.نانورا تصميم داشت انهارا از پشت قصر وارد كند راه اشاره كرد همه انها از راه اصلي قصر ب
كمي جلو رفتند كه سرباز هاي ساندريايي ديده ميشدند.روي كله يعني مكاني كه زنداني ها نگهداري ميشدند 

هايشان كاله هاي سبز رنگي بود كه براي محافظت كردن از خودشان بود.در دستانشان وسايلي شبيه تفنگ 
شد تياگو از تجهيزاتشان تعجب كنند.نانورا كه متوجه اين موضوع شد در پاسخ گفت "نگران بود كه باعث 

نباشيد اين اسلحه ها براي ادماي اين سرزمينه،شما كه با كره بادوم زميني بيهوش نميشيد ميشيد؟"سپس 
ادام زميني خنده كوتاهي كرد ولي سريع جدي شد و ناگهان همه انها به كاميال نگاه كردند.او به كره ب

حساسيت داشت و باعث ميشد احساس خفگي به او دست بدهد.كارلي به دنبال راهي بود كه تصميم گرفتند 
كاميال را پشت بوته ها بگذارند تا بروند و سالح هارا بگيرند.انگار اين يك جنگ واقعي بين انها و 

ه بادام زميني بميرد. ابتدا تياگو از موجودات عجيب بود و براي كاميال مانند كابوسي بود كه بخواهد با كر
پشت ديوار جلوتر رفت كه يكي از سرباز ها متوجه او شد،با اسلحه اش اورا نشان گرفت اما با يك حركت 

ولي انها كاري  ;سرباز هارا بيهوش كرده بودند باقيسالحش به طرفي پرت شده بود و بقيه گروه هم 
نكردند فقط از اسلحه انها بر عليه خودشان استفاده كردند.كاميال از بوته ها بيرون امد كه كارلي اسلحه را 

  به سمت او گرفت و باعث شد كاميال متعجب شود و زبانش بگيرد.
  ...+ كارلي چيكار داري ميكني اون...اون چيزي كه دستته توش چيزيه كه نميتونم نفس بكشم باهاش

نه نه كاري ندارم بيا بگيرش بايد از اين براي محافظت خودت استفاده كني.هر موجودي كه ديدي با اين -
  بهش شليك كن اينجوري صدمه نميبيني.

انها كه خيالشان راحت شده بود با اسلحه ها نزديك در پشتي شدند و با كمي هل دادن بيسكوئيت هايي كه 
ارد شدند كه متوجه سالني بزرگ و پر از قفس هاي عجيب شدند.داخل رويشان دارچين داشت را شكستند.و

انها هيچ انساني جا نميشد.نزديك تر شدند كه متوجه ماتيكاراهايي كه از نژاد هاي مختلف بودند شدند.تمام 
انها زنداني شده بودند،حاال متوجه دارچين هاي روي بيسكوئيت ها شده بودند.كارلي كه فرصت را مناسب 

  ست با دستانش توجه انهارا جلب كرد و شروع كرد به حرف زدن:ميدان
  سالم!ما دوستان شما هستيم و مثل ملكه بهتون اسيب نميزنيم.اومديم تا نجاتتون بديم.+

ماتيكاراها كه انگار متوجه زبان انسان ها بودند شروع كردند به لبخند زدن و حرف هاي ارام كه خيال 
  شد و به حرف هايش ادامه داد.كارلي از متوجه شدنشان راحت 

+ما به كمك شما نياز داريم اگر ازادتون كنيم بايد به كمكمون بياد تا موجودات ديگه كه مثل خودمونن رو 
  نجات بديم.



  نانورا با دستان كوچكش به پاي كارلي ضربه زد كه كارلي سرش را خم كرد تا حرفش را بزند.
  ينجوري كمكت نميكنن بايد تهديدشون كني.نانورا: اونا جونشون براشون مهم تره هم

كارلي دوباره سرپا ايستاد و كيسه دارچين را از تياگو گرفت و داخل ان را به ماتيكارا نشان داد كه 
  رنگشان سفيد شد و سرشان را تكان دادند.

ميديم كه  +پس معامله ما اينه كه شما كمك ميكنيد همه ادم هارو نجات بديم و ملكه رو بكشيم و ما هم قول
  دارچين هارو نزديكتون نكنيم و ازادتون كنيم.

ماتيكارايي كوچك تر كه انگار پير ترين انها بود از قفس جلويي لبخند زد و سرش را تكان داد "موافق 
موافق!" اين تنها كلماتي بود كه گفت و موافقت خودش و جمعيت ماتيكاراها را اعالم كرد.كاميال به سمت 

رش كليد بزرگي را كه كليد قفس ها بود برداشت و همه انهارا ازاد كردند حاال جمعيتشان در رفت و از كنا
بيشتر شده بود براي نجات دادن دكتر اسميت و كشتن ملكه بي رحم اين سرزمين. اما ترسشان هنوز از بين 

   نرفته بود.
يكي از سرباز ها متوجه وارد راهرو بزرگي شدند كه خالي بود.انگار قصر متروكه بود اما با رد شدن 

شدند كه قصر شلوغ است و همه انها از جايي بيرون مي ايند و وارد ميشودو براي  همين كسي در راهرو 
ها راه نميرود. انگار جشني برقرار بود يا شايد هم مناسبتي وجود داشت كه انها نميدانستند.تياگو با ارامش 

  به سمت ماتيكارا ها برگشت
  د بقيه زنداني هاي توي چه مكان هايي قرار دارن؟"تياگو:"شما ميدوني

  رئيس انها سرش را سريع تكان داد كه تياگو به كاميال گفت كه با انها بروند و زنداني هارا ازاد كنند.
  +اگه سربازي وجود داشت بدون صبر كردن بهش شليك كن كاميال.

  حواسم هست-
لف راهرو رفتند و كارلي و تياگو با نانورا به سمت محل و دقيقه ايي بعد كاميال و ماتيكاراها به سمت مخا

جمع شدن كل قصر دويدند. براي اينكه بدانند چه اتفاق افتاده است هيجان داشتند.نزديك در بزرگي در 
انتهاي راهرو شدند. روي در با ابنبات هاي زرشكي تزئين شده بود كه در را سنگين تر جلوه ميداد اما 

.يكي از سرباز ها در خورد در كمي جلو رفت كه باعث شد پشت ديوار ها قايم بشوندتياگو تا انگشتش به 
از آن سوي در انگار به سمت در برگشت اما با صداي جيغ مانندي كه انگار از سوي ملكه بود سريع 

  سرش را برگرداند.كارلي كه متوجه شده بود داخل ان اتاق شلوغ است با نگراني به سمت نانورا برگشت.
  +راه ديگه اي نداره اين سالن؟

  خبرهه اگه بخواي بري توي سالن در آن ثانيه ميكشنت ولي يه راهي بلدم كه بتوني ببيني تو سالن چ-
نانورا انها را به سمت پله هاي پيچ دار گوشه راهرو راهنمايي كرد و شروع كردند به باال رفتن از انها.پيچ 

تر ميرفتند ممكن بود سرشان گيج برود . باالخره به اخر پله ها  پله ها انقدر زياد بود كه اگر كمي تند
رسيدند . انجا جايي نبود جز يك اتاق كه زمينش تمام شيشه بود و زير پايشان معلوم بود و از 

حاال انها ميتوانستند ببينند كه در اين سالن چه خبر شانسشان،امروزهمه انها در اين سالن جمع شده بودند و
شه نشستند و با دقت به زير پايشان نگاه كردند.سالن عجيبي بود پر از دستگاه هاي مختلف است. روي شي

كه ان را شبيه ازمايشگاه ميكرد اما كيك ها و شريني هاي روي ميز ان را شبيه مكاني براي جشن گرفتن 
د و اورا ميكردند.ملكه قد كوتاهي داشت و روي گونه هايش انگار تكه هاي كوچك وانيل ريخته شده بو

بامزه ميكرد اما موهاي قرمزش و عصبانيتي كه در چشمانش بود او را ترسناك ميكرد.همانطور كه نگاه 
كرد كه ناگهان سرباز رنگ و رويش پريد  نگاه ميكردند ملكه به سمت سربازي كه حواسش به كيك ها بود



كرد و داخلش نشست. ملكه  و ناگهان نااميد شد.با ناراحتي به سمت دستگاه بزرگ ملكه رفت و درش را باز
لبخند رضايتمندي بر لبانش نشست و در دستگاه را بست،سپس با فشردن چندين دكمه دستگاه شروع به كار 
كردن كرد.تمام سرباز ها با ترس به اين صحنه نگاه ميكردند. از داخل دستگاه دود هاي رنگي بيرون امد و 

ستگاه از كار كردن ايستاد.ملكه بشقابي صورتي رنگ را سرباز كه داخل ان بود كوچكتر ميشد كه ناگهان د
از روي ميز برداشت و به سمت در رفت،كارلي ابتدا فكر كرد كه قرار است به سرباز داخل دستگاه تكه 

ايي شيريني بدهد اما هنگامي كه در را باز كرد تنها چيزي كه ديده شد كاپ كيك ابي كوچكي بود كه انگار 
لكه با لبخند چنگالش را داخل كاپ كيك فرو كرد و شروع به خوردن ان كرد. سرباز تازه پخته شده بود،م

ها كه ساكت شده بودند با ترس به ملكه نگاه ميكردند. يكي از سرباز ها كه انگار از دوستان ان سرباز بود 
ا او هم از چشمانش تكه هاي شكالتي كوچك بيرون مي امد و دوستانش تالش ميكردند جلوي اورا بگيرند ت

به كيك تبديل نشده. ملكه با لبخند نفرت انگيزش به سمت سرباز ها برگشت و گفت "ميخواستم اختراع 
جديدم رو به همتون نشون بدم. اميدوارم براي بار دوم شمارو نفرستم اون تو" خنده كوتاهي كرد و ادامه 

توي اين دستگاه پس امادشون كنيد و  داد "از فردا زنداني هايي كه ازمايش هام روشون كار نميكنه ميفرستم
هرروز يكيشون رو برام بياريد.حاال هم ميتونيد برگرديد سر پستتون"دوباره جدي شد و همه سرباز ها را 
بيرون كرد. ملكه زياد شبيه موجودات ديگر نبود صورتش شبيه تركيبي از موجودات مختلف و انسان ها 

  ا بود.بود و دست و پاهايش كامال مانند انسان ه
كارلي،تياگو و نانورا كه تمام اين صحنه هارا نگاه ميكردند بدون اينكه متوجه شوند دستانشان يخ زده بود و 

م كاپ كيك هاي كوچكي بشوند كه ملكه با هاهن بود اگر گير ملكه بيوفتند انصورتشان رنگي نداشت. ممك
  لبخند نفر انگيزش ميخورد و درس عبرت ميدهد با انها؟

  ذاشتند كسي ديگر قرباني شود انها بايد جلوي ملكه را ميگرفتند.تياگو به سمت نانورا برگشت ولي نمي
  +نقطه ضعف ملكه رو كسي ميدونه؟

  نقطه ضعف نداره-
  +ممكن نيست همه موجودات يه نقطه ضعفي دارن

  خب ولي هيچكس نقطه ضعف ملكه رو نميدونه-
  +كارمون سخت شد فقط

ه ناگهان متوجه شد كه شيشه ايي گوشه سالن كان دو نبود به ملكه نگاه ميكرد.كارلي كه حواسش به مكالمه 
قرار داره و نميدانست داخلش چيست اما وقتي دقت كرد داخلش خرس عروسكي كوچكي را ديد كه بنفش 
بود و روي گونه هايش مانند ملكه وانيل داشت اما سوالي كه ذهن كارلي را مشغول كرد اين بود كه چرا 

وسك بايد داخل شيشه نگه داشته بشه كه جوابش را دقايقي بعد متوجه شد.ملكه را ديد كه به سمت يك عر
شيشه ميرفت ملكه چندين بار اطراف خود را نگاه كرد تا مطمئن شود كه كسي ان دور و اطراف نيست. 

ناگهان سپس خرس را از ان دريچه دراورد و با لبخند كودكانه اي نگاهش كرد،انگار بچه شده بود.
عصباني شد و عروسك را فشار داد كه دستش سمت قلب خودش رفت.كارلي با ديدن اين صحنه انگار راه 

  نجاتي پيدا كرده باشد به سمت تياگو و نانورا كه هنوز درحال بحث بودند برگشت 
  ا نقطه ضفعش عروسكهه +بچه

  كنم موقعيت بهت فشار اورده چي ميگي؟؟ركارلي فك-
. االن خرس رو ميذاره تو شيشه...چون انگار سالم بودنش به حالت خرسه بستگي +نه نه اونجارو ببين

  داره. بابا نگاه كنيد همين االن فشارش داد قلبش درد گرفت.



تياگو و نانورا كه تازه متوجه موضوع شده بودند نقشه جديد كشيدند و لبخندي ازسرزرنگ بودنشان در 
جديد اين بود كه از در پشتي سالن وارد بشوند و از همان نقشه كشيدن زدند كه خنده شان گرفت.نقشه 

طرف عروسك را بردارند تا كنترل ملكه را بدست بگيرند و او را زنداني كنند چون ملكه هرچند بي رحم 
بود اما باز هم ممكن بود كشتنش بي رحمانه تر از خودش باشد.پس به سمت در پشتي حركت كردند و از 

تي انتهاي ان بود بيرون امدند.به سمت در رفتند و كمي ان را باز كردند تا از ان راهرويي ديگر كه در پش
ميشد ان را  اسانمحافظ و خرس داخل ان دقيقه ده قدم جلوتر بود و بسيار گوشه موقعيت را بررسي كنند.

  برداشت. كارلي به تياگو ونانورا نگاه كرد.با اشاره به انها گفت كه خودش عروسك را برميدارد.
تياگو از ترس نفسش بند امده بود كه كارلي در را با تمام زوري كه داشت هل داد و سريع محافظ را به 

  زمين زد و خرس كوچك را دستش گرفت كه ملكه با ترس و عصبانيت به سمت او برگشت

  ار سرجاش سريع!!!!!!!!+تو...تو داري چكار ميكني اونو بذ
  ارمش سرجاش قرار نيست بذ-

  به وسايل شخصي من دست بزني االن ميگم سربازام بكشنت پسرك گستاخ+حق نداري 
  اين عروسك قشنگ رو له كنم نظرتون چيه ؟ميتوني صداشون كني اما منم ميتونم -

  +باشه معامله ميكنيم چي ميخواي؟
  از بين رفتنت رو؟-

  +شماها حتي منو نميشناسيد حق نداريد اينجوري رفتار كنيد
  جوري موجودات بيگناهو ميكشي... سربازاتو صدا كن ملكه!ه يم ديديم چولي تا وارد شد-

ملكه سوتي زد كه سرباز ها دوباره مانند جشن داخل سالن جمع شدند تا دقايقي سكوت برقرار بود و كارلي 
  در حالي كه انگار قدرت را دست گرفته باشد خرس عروسكي را در دستش محكم گرفته بود.

  ي بر شما حكومت نميكنه.+از امروز هيچ ملكه اي
  اين سرزمين نيازي به بي رحمي هاي ملكه نداره.معامله ايي كه انجام ميديم اينه

شما تمام زنداني هارو ازاد ميكنيد و ملكه جزو مردم عادي ميشه اين دستگاه هاي شكنجه هم نابود ميشن. 
  صلح بايد برقرار بشه وگرنه جنگ بزرگي اتفاق ميوفته.

ه با سربازان حرف ميزد متوجه ملكه نشده بود اما ملكه به سمت دستگاه بزرگش رفته بود كارلي درحالي ك
و حاال ديگر هيچ چيز جلوي اورا نميگرفت. حداقل نه با حرف و معامله كردن. ربات بزرگ ملكه كه خود 

مطمئن بود ملكه نيز داخلش نشسته بود به سمت همه انها هجوم ميبرد و چندين سرباز را كشت . كارلي كه 
ملكه دست از اين كارش نميكشد از روي ميز كنارش چاقويي كه ملكه قبل  از ان با ان كيك را بريده بود 
برداشت و در نهايت در قلب عروسك فروكرد كه ملكه با جيغ بلندي بيهوش شدو تمام سرباز ها از پشت 

اشت. سربازاني كه پيرو ملكه بودند ديوار ها بيرون امدند.ملكه مرده بود، ديگر حكومت زورگويي وجود ند
  و از او ميترسيدند حال با لبخند از كارلي براي نجاتشان تشكر ميكردند.

بودند كه نيكول دوباره حركت كند و انهارا به  قايقدر همين زمان مايا و تئو در حال سوار شدن روي 
ه برميگشتند.هنوز اميد داشتند كه همان بخش از نقشه ببرد.يك روز گذشته بود و انها دوباره به همان نقط

  انها زنده باشند،با وسايل به سمت ان بخش از دريا راه افتادند و منتظر شدند كه برسند.
كارلي و تياگودرحال بحث درباره اينكه با دستگاه ها چه كاري كنند بودند كه صدايي اشنا از پشت كارلي 

  امد.صدايي كه ميلرزيد اما باالخره بعد از مدت ها
  صداي دكتر اسميت بود



  +سالم كارلي :)
  پدرب...پدربزرگ!شما زنده اييد من ميدونستم كه سالميد من از اولش ميدونستم-

  دكتر اسميت لبخند زد و كارلي را بغل كرد. 

با وجود سرباز هايي كه تازه ازاد شده بودند و خوشحال بودند بايد با انها حرفي ميزدند.كارلي روي ميز 
حاال داخل سالن همه ماتيكارا ها و سرباز ها بودند حتي نانورا و تياگو و كاميال و  رفت و ايستاد

  پدربزرگش هم حضور داشتند. كارلي كه كمي گيج شده بود از روي ميز داد زد
  +ببخشيد كسي اينجا ميدونه ما چجوري بايد برگرديم خونه؟

حرف هاي دند و به سمت سرباز ها برگشتند و ماتيكاراها كه انگار زبان اورا بهتر متوجه ميشدند كمي خندي
  كه انها هم خنده ريزي كدند و يكي از انها با زباني عجيب جمالتي را گفت. كارلي را ترجمه كردند

ومد و گفت"شما بايد رفت جنگل. وسط سنگ هست.سنگ را برداشت بعد ميرويد" با ماتيكاراي پير جلو ا
ند اما كاميال متوجه شد و به گروه توضيح داد كه بايد به سمت اينكه جمالتش به هيچ وجه قابل فهم نبود

  جنگل بروند.
+از ديدنتون خوشحال شديم دوستان اميدوارم باز هم مالقاتتون كنيم.فقط ايندفعه براي زنداني ها نباشه 

  براي خوراكي هاي خوشمزه سرزمينتون باشه
كان دادند.كارلي و پدربزرگ كه تازه يكديگر را همه انها لبخندي زدند و سرهايشان را به نشان خداحافظي ت

پيدا كرده بودند تا رسيدن به جنگل در حال حرف زدن و شرح دادن تك تك اتفاقات بودن.دكتر اسميت 
ميگفت كه براي او ازمايشي ساخته بودند تا رويش انجام بدهند و امروز روز ازمايش او بود و اخرين 

از عجيب بودن اين سرزمين تعريف ميكرد.هيچوقت فكر نميكرد دقايق نجات پيدا كرده بود. كارلي 
سرزميني كه توي روياهاي شيرينش ميديد انقدر بتواند ترسناك بشود اما باز هم جاي شيريني بود تمام 

  طبيعتش زيبا بود و اگر ملكه بي رحم انها نبود هيچوقت نميتوانستند ان جارا ببينند.
بود باز هم نقاشي هاي نامعلوم تياگو تكه چوبي را از روي زمين به سنگ رسيدند،رويش پر از نوشته 

برداشت و به سمت كارلي با لبخند گفت "اينبار من سنگو برميدارم" و با يك حركت سنگ را هل داد و 
  دوباره نور سبز رنگي باعث شد چشم هايشان را ببندند و تا دقايقي بعد ديگر داخل ان سرزمين نبودند.

طاقت فرسا خورشيد به چشم هاي كارلي ميتابيد به هوش امد.اطرافش را نگاه كرد كه  در حالي كه نور
  متوجه دريا شد.انها در ساحل بودند.

  مايا و نيكول با خوشحالي سمتشان امدند.
  +باالخره به هوش اومديد

  چجوري اومديم اينجا؟-
  االن به هوش اومديد:)و  +يه نور سبز بود روي اب شناور شديد و ما فقط اورديمتون توي قايق

  دكتر... دكتر كجاس؟؟-
  حالش بد بود+برديمش بيمارستان 

  خوب ميشه نه؟ -
  +معلومه كه خوب ميشه همه چي درسته

  ما انجامش داديم-
  +شما تونستيد!

به دريا نگاه كرد،هنوز موج هايش را دوست داشت با اينكه بالهاي زيادي سرش امد با همين موج هاي 



هم به موج ها ربطي نداشت به عمق دريا ربط داشت.انگار تمام چيزهايي كه ديده بود خواب  كوچك .شايد
بود اما واقعي بود تمام انهارا يادش مانده بود.حتي خراش روي دستش نشان دهنده واقعي بودن تمام انها 

  بود.
  ده است....ا كه تمام انهارا تجربه كره فقط باورش سخت بود،بيش از حد سخت براي گروهي از بچه

  انگار زندگي شان با خواب هايشان مخلوطي زيبا را ساخته بود و اكنون همه انها بيدار بودند.
                                                                                .............        

      


