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برای همه ی بچه های شجاع دنیا 
که هرکدام یک شاهزاده ی شکست ناپذیر 

در وجودشان دارند.







هرییت

بلدرچینجنگجوووفادارش

مامفری
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فصل1

روزی روزگاری، در سرزمین پادشاهِی آن طرف تپه ی بعدی، 
همسـتر جنگجویـی بـه نـام هریِیـت همسـتربون زندگی 

می کرد. 
پدر و مادر هرییت پادشـاه و ملکه بودند. این یعنی خوِد 
هرییـت یـک شـاهزاده خانم بود؛ امـا او برخـاف همه ی 
شـاهزاده ها، بیشتر دوست داشت به جنگ هیوالها برود، 
تااینکه توی قصر بماند و کارهای سـنتی و خسـته کننده ی 

مربوط به شاهزاده ها را انجام دهد. 
او تـا چنـد مـاه پیـش، به خاطـر نفریـِن یـک پری موش، 
شکست ناپذیر شـده بود؛ اما حاال فقط موجودی یک دنده 

و لجباز به حساب می آمد. 
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به غیر از این، او حاال کمی هم عصبانی بود؛ چون زمانی که 
شکسـت ناپذیر بود، عادت داشـت از صخره ها باال برود و 
پایین بپرد. پریدن از روی صخره ها، ورزش شگفت انگیزی 
است؛ اما اگر قرار باشد با این کار استخوان های بدنت یکی 
یکی بشـکند، زیاد هم جالب به نظر نمی رسـد. هرییت به 
بلدرچیـن وفادارش گفت: »نمی دونم چی کار کنم، مامفری. 
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مطمئنـم اگه برگـردم خونه، مادرم مجبورم می کنه بشـینم 
درس هـای مربوط به اخاق و آداب زندگی رو بخونم! ولی 
من اصاً طاقتش رو ندارم که دوباره روی سرم کتاب بذارم 
و تعادلم رو حفظ کنم تا مثاً یاد بگیرم مثل یه شاهزاده ی 

مؤدب راه برم.«
مامفری پرسید: »کورک*؟« به زبان بلدرچینی منظورش این 

بود که: »بله، ولی االن می خوای چی کار کنی؟« 
هرییت گفت: »دلم می خواد دوباره برم دنبال ماجراجویی. 
می خوام یه کار درست حسـابی انجام بدم. من االن تقریبًا 
دوازده سـال و نیمم شده! می دونی از زمانی که با هیوالها 

جنگیدم، چقدر گذشته؟«
مامفری گفت: »کورک!« منظورش این بود که: »هفت هفته 

و نصفی!« 
* ـ این صدایی است که مامفری از خودش درمی آورد و از این طریق صحبت می کند.

اونکهبهحسابنمیاومد!

بهزورقدشدومترونیممیشد!
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کوررررک...

وبعدشدماغاونخوناومد؛بعدشهمگریه

کردومنممجبورشدمبهشدستمالبدم.

هیوالهمهیوالهایقدیم!

هرییت می دانسـت مشـکلش چیسـت؛ او حوصله اش سر 
رفته بود. همه ی هیوال ها درباره ی قدرت او شنیده بودند و 
هرییت را می شناختند. بنابراین، بیشترشان از ترس او هم 
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که شـده، دسـت از خوردن مردم کشـیده بودند و درعوض 
گیاه خـواری می کردند! تـا نکند هرییت به جنگشـان برود، 
زورِ بازویش را نشان بدهد و با شمشیر تهدیدشان کند. او 
حتی نمی توانسـت در مسابقات نیزه پرانی شرکت کند؛ آخر 
می دانیـد، این مسـابقات حاال قانونی داشـت که می گفت 
اگر شما در سه سال گذشته برنده شده باشید و همستری 
باشـید که اول اسـمتان با »هـ« شـروع می شـود، باید کنار 
بنشـینید و اجازه بدهید اشخاص دیگری شانس خودشان 
را امتحان کنند! خاصه، سـه هفتـه بود که هرییت از خانه 
دور شـده بود و دنبال کاری می گشـت که انجام بدهد؛ اما 

هیچ کاری نبود. 

اناگرهمهیدنیادستبهیکیکردن

کهحوصلهیمنروسرببرن.
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مامفـری آرام بـا خـودش گفت: »کـوررک.« او می دانسـت 
در سـرزمینی بـا اژدهایان، هیوالها، شـوالیه های سـیاه و 
جادوگـران وحشـتناک، هیـچ چیز، حتی نصـف خطرناکِی 

یک هرییِت عصبانی هم نیست. 
هرییت همین طور که پشـت مامفری نشسته بود و پیش 

می رفتند، یکهو صدایی از کنار جاده شنید.

»آهای جنگجوی شـجاع! نمی خوای وایسـی و به یه روِح 
از کار افتاده و بدبخت کمک کنی؟«

همسـتر نگاهی به بلدرچین اش انداخت و بعد با شـک و 
تردید، به صاحب صدا نگاه کرد. 
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پیـرزن قدکوتاهـی، روی سـنگی کنـار جـاده نشسـته بود. 
پیرزن، موِش حشـره خوار و ریزه میزه ای به نظر می رسید و 
درواقع کوچک ترین، پیرترین و خمیده ترین موشـی بود که 

همستر در عمرش دیده بود. 
موش پیر گفت: »خواهش می کنم جنگجوی توانا! یه تیکه 

نون برای این پیرزن گرسنه داری؟« 
صـدای پیرزن به حدی ضعیف و خش دار بود که مثل قژقژ 

لوالی دری قدیمی و باران خورده به گوش می رسید.
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هرییت تجربه ی خیلی زیادی در مورد پری موش ها، موش های 
جادوگـر و جادوگـران بـدذات و نفرین هایشـان داشـت؛ 

مسخره ی کسی هم نبود. 
با خودش فکر کرد: هیچ کس توی دنیای واقعی، این طوری 
با من حرف نمی زنه. تازه، تا دهکده ی بعدی شیش ساعت 
بـا بلدرچیـن راهه. یعنی ایـن پیرزن کلی پیـاده روی کرده 
تـا برسـه اینجـا! این فکر باعث شـد هرییت حـدس بزند 
کـه پیـرزن یا بایـد جادوگری چیزی باشـد یـا اینکه اینجا 

سرزمینی جادویی است. 
همین جا الزم اسـت بگویم که در هر شـرایطی، بهتر است 
بـا دیگـران مؤدبانـه برخورد کنیـد؛ مخصوصـًا وقتی که در 
سرزمینی جادویی پرسه می زنید و یک خانم پیر هم از شما 
کمک خواسـته اسـت، باید خیلی بیشتر از همیشه مؤدب 
باشـید. در غیـر این صورت، ممکن اسـت وقتـی از خواب 
بیدار می شـوید و شـروع می کنید به حـرف زدن، کرم های 
خاکـی از دهانتـان بیـرون بزنند! یا حتی بـه مجازات های 

وحشتناک تری از طرف پری ها و جادوگرها دچار شوید. 
هرییـت از روی مامفـری پایین آمـد و همان طور که توی 
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کوله پشـتی اش دنبال چیزی می گشـت، گفت: »بله حتمًا! 
خوش حال می شم کمکتون کنم. اصا ًبیاین باهم ناهار بخوریم.«

بعـد دوتـا سـاندویچ پنیـر و دوتا اسـتیک هویـج از توی 
کوله پشـتی اش بیرون آورد. بعد هم محض احتیاط، سـهم 

بیشتر ساندویچ پنیر و استیک های هویج را به او داد. 
هرییت شمشـیرش را طوری آماده نگه داشـته بود که اگر 
خطـری پیـش آمد، راحـت بتوانـد از آن اسـتفاده کند. او 
می دانست که هیچ وقت نمی شود به حرف پری ها اعتماد کرد. 

عزیزم!توبایهخانمپیروبیپناه،

خیلیمهربونبودی.

او...هو...م
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مـوش پیـر، کل سـاندویچ و بیشـتر اسـتیک هویج اش را 
همراه کیک فنجانی ای که هرییت برای دسـر در نظر گرفته 

بود، خورد و بعد با صدای بلندی آروغ زد. 
بعـد هـم بـا پنجه به زانـوی هرییت زد و گفـت: »ممنونم 

عزیزم! خیلی لطف کردی.«
هرییت گفت: »خوش حالم که تونستم کمکی بکنم.«

موش پیر با پنجه های بلندش ضربه ای روی دماغ هرییت زد. 

مهربونیبیجوابنمیمونه.

راستیهمسترکوچولو،میدونی

منکیاَم؟

یهپری.



19

درواقع،منیهپری...

بافاصله مکث کوتاهی کرد و بعد با صدای خیلی ضعیفی 
گفت: »از اولشم می دونستم که من رو شناختی.« 

هرییـت گفـت: »خیلی ببخشـید ها! هیچ وقـت یه پیرزن 
واقعی این همه از شـهر دور نمی شـه. تازه شـما هم دیگه 
زیـادی خودتـون رو یـه پیـرزن بیچـاره و فلک زده نشـون 
دادیـن. درضمن، یـه چیز دیگه...« گلویـش را صاف کرد و 

ادامه داد: »سایه تون. شما هیچ سایه ای ندارین!«
پیرزن یکهو ُغرشـی کرد و با صدای بلند جیغ کشـید: »وای 

خدای من!«
ناگهان سایه اش که با سایه های لرزان برگ های بید در حال 
جست وخیز بود، پرید باال و از روی چمن با عجله ُسر خورد.
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خودش را به پاشنه های پیرزن بست و خجالت زده 
سرش را پایین انداخت. 

پیرپـری بـا صـدای بلند فریـاد زد: »سـایه ی پیر 
احمق! تا ولت می کنم، می ری واسـه خودت ول 

می گردی! دوباره من رو ترسوندی.« 

ُخب،بگذریم...راستش

میخواستمبفرستمتبه

یهمأموریت...

خودمفهمیدم.


