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برای همه ی بچه های شجاع دنیا که 

هرکدام یک شاهزاده ی شکست ناپذیر در 

وجودشان دارند.
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فصل 1

هریِیت همستربون به قلعه ی پدر و مادرش برگشته بود؛ اما از 

همان لحظه ی ورود پشیمان شد. 

مادرش، ملکه، لیف حمام را به سمتش پرت کرد و فریاد زد: »تا 

حاال کجا بودی؟ این چه سر و وضعیه؟«

هرییـت از جلـوی لیـف جاخالـی  داد و گفـت: »داشـتم تـوی 

سـرزمین شـاه موش، شـاهزاده خانم ها رو نجات مـی دادم؛ کار 

خیلـی مهمـی بـود.« درسـت اسـت که هرییـت دیر بـه خانه 

آمـده بـود و قبـل از رفتـن بـه رختخـواب حمـام نکـرده بود؛ 
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اما این دلیل نمی شـد که مثل بچه های کوچک به طرفش لیف 

پرت کنند. 

ملکـه گفـت: »نجات دادن شـاهزاده خانم ها خیلـی کار خوبیه؛ 

امـا کی می خواسـت خـودت رو نجات بـده؟ عزیـزم، تو دیگه 

شکست ناپذیر نیستی.«

یعنی هیچ بزرگ تری اون جا 

نبود که بتونه این اکر رو 

انجام بده؟

خب یه پری بود؛

اما خودش ازم خواست این اکر 

رو انجام بدم! یه جورهایی مثل... 

دستور... بود دیگه، مگه نه؟
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هرییت با تعجب گفت: »خودم خودم رو نجات می دم. به خاطر 

همینـه که شمشـیر دارم؛ تازه مامفری هم هسـت.« )مامفری 

بلدرچین جنگجوی قابل اعتماد او بود.(

پادشـاه  کـه بی هـدف تـوی اتـاق می چرخیـد، پرسـید: »امروز 

سه شنبه ست؟ فکر می کنم امروز سه شنبه...«

مادر هرییت با نگرانی گفت: »عزیزم امروز پنجشنبه ست.«

»مطمئنی؟« 

»البته.«

»خب، ِاممم... پس چهارشنبه چی شد؟« بعد با بی خیالی شانه ی 

هرییت را نوازش کرد. »سـام عزیزم، توی سـرزمین شاه موش 

بهت خوش گذشت؟«

هرییـت بـا کمـی بزرگ نمایـی گفت: »باعث شـدم کـه قلعه ی 

شاه موش خراب بشه.«

ملکه از ناراحتی دستش را روی پیشانی اش فشار داد. »هرییت! 

ازشون عذرخواهی کردی؟«

»اما مامان اون پادشـاِه بدی بود! یه سازمان بزرگ و زیرزمینی 

راه انداخته بود!« هرییت همه ی حقیقت را نگفت. شـاه موش 

نگهبان هایش را با رنگ عامت گذاری کرده بود و با دخترهایش



10

مثل تعدادی عروسـک یک شـکل رفتار می کرد. این اصاً خوب 

نبـود. مـادرش اخمی کرد و گفت: »فکـر نکنم که از اون جا هم 

بتونیـم یـه شـاهزاده بـرای ازدواج با تـو پیدا کنیـم. هرییت 

راستش رو بخوای، تمام خواستگارهای خوِب توی َده پادشاهی 

رو فراری دادی؛ وضع اتاقت هم افتضاحه.«

پادشـاه به هرییت چشـمکی زد و گفت: »ولی امروز نمی تونه 

پنجشـنبه باشـه؛ اگه پنجشنبه باشه که ما باید با اسقف اعظم 

رودنتبری چای بخوریم؛ اما من هیچ تاجِ تمیزی ندارم.«

ملکه با دهان باز، به طرف پدر هرییت رفت. »باید بریم! بیست 

دقیقه بیشتر وقت نداریم! من که دیروز بهت گفته بودم!«

»پس چهارشنبه همچین اتفاقی افتاد؟«

ملکه لیف حمام را برداشت و فریاد زد: »بیا ببینم!«

همان طور  که مادر هرییت پادشاه را کشان کشان از اتاق بیرون 

می بـرد، هرییت بی صدا با حرکـت لب هایش به پدرش گفت: 

»ممنون.« 
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هرییـت بـا خودش فکـر کرد که به انـدازه ی کافی تـوی خانه 

مانده اسـت. سـراغ کمد لباس هایش رفت و یک دست لباس 

تمیز پوشـید، بعد برای برداشـتن مواد سـاندویچ به آشپزخانه 

هجوم برد و سریع دوید سمت اصطبل. 

مامفـرِی بلدرچیـن داشـت بـه در آخـور نوک می زد. حسـابی 

دانـه خـورده بود و آماده بود تا اگر صاحبش خواسـت، دوباره 

همراهش شود. 
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هرییـت، مامفـری را از اصطبـل بیـرون برد و به طـرف دروازه 

هدایت کرد؛ خودش را هم باال کشید و سوار مامفری شد. 

قلعه پشت سرش کوچک و کوچک تر می شد. 

»برگشتن به خونه خوبه؛ به شرطی که بتونی دوباره ترکش کنی.«

»کورک.«

بعد از مدتی که مامفری یورتمه  رفت، هرییت زد زیر آواز. 

اگه شمشیر بزرگی 

داشتم، اون رو توی 

لک این سرزمین 

می چرخوندم... 
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حتمًا شاهزاده خانم هایی بودند که صدای خیلی زیبایی داشتند؛ 

امـا صـدای هرییت اصاً خوب نبود. هرییـت در زدن هیوالها 

با شمشـیر ماهر بود؛ ولی اصاً از پِس زدن ُنت های موسـیقی 

برنمی آمد. 

بیسـت دقیقه ای می شـد که مامفری داشت آواز گوشخراشش 

را تحمـل می کـرد، تـا این کـه کسـی را از دور دیـد و حسـابی 

خوشحال شد.  

کورک!

هان؟ 

چی؟ 

کجا؟
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بلدرچیـن با یکی از بال هایش اشـاره کرد. یک بلدرچین سـوار 

داشت از پایین جاده به سمتشان می آمد.

هرییت گفت: »وای پسر، خیلی داره سریع میاد...«

افسار مامفری را کشید و منتظر ماند. 

بلدرچین سـوار سـرعتش را که کم نکرد هیچ، تندتر هم حرکت 

کرد. 

»هی، فکر  کنم اون ویلِبر باشه!«

»کورک!«

سـوار دوسـت هرییـت، ویلبـر، بـود؛ شـاهزاده ای از سـرزمیِن 

همسایه ی آن ها. ویلبر با چهره ای غمگین پشت گردِن بلدرچین 

خودش خم شده بود. 
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بـه مامفـری و هرییت که رسـید، یک دفعه افسـار بلدرچینش 

را کشـید و از روی زیـن پایین افتاد. بلدرچینش، هایسـینس، 

سرش را پایین انداخت و نفس نفس زد. 

هرییـت گفـت: »وای خدا، اتفاقی افتـاده؟ جایی آتش گرفته؟ 

مادرت حالش خوبه؟«

ویلبـر بریده بریـده گفـت: »هرییـت، بایـد کمکـم کنـی.« بعد 

تلوتلوخـوران بـه سـمت مامفری رفـت و مچ پـای هرییت را 

گرفت. »باید کمکم کنی!«

هرییـت گفت: »معلومـه که کمکت می کنـم؛ چطوری می تونم 

کمکت کنم؟«

ویلبر گفت: »ِهدی...«

»هایدرای تو؟ طوری ش شده؟«

ویلبر گفت: »تخمش رو دزدیدن.«

بلدرچین هایی که سـواری می دهند، نمی توانند پرواز کنند؛ اما 

می تواننـد در حـال بال بـال  زدن، خیزهای کوتـاه بردارند. این 

روش خوبـی بـرای حرکـت روی زمین هـای سـفتی اسـت که 

بلدرچین هـا نمی توانند روی آن بدونـد؛ چون پاهای بلدرچین 

موقـع جسـت  زدن، هر چنـد متر یک بار با زمیـن تماس پیدا 
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می کند. به این حالت خاِص راه  رفتن َجسَتن می گویند و بین 

تمام بلدرچین سوارها معروف است. 

اگر سوار بلدرچینی هستید که دارد این طوری راه می رود، باید تا 

جایی که می توانید، محکم به زین بچسـبید تا از رویش نیفتید. 

وقتی هم که بلدرچین می خواهد بایستد، روی رکاب می ایستید تا 

از پشت بلدرچین به زمین پرت نشوید. 

و مهم تر از همه، اصاً به این فکر نکنید  که شما )و بلدرچینتان( 

چقدر مسخره و خنده دار به نظر می رسید. 
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ویلبـر و هرییـت از راهی میان بر به طرف قلعه ی مادر ویلبر راه 

افتادند که زمین های سـنگی زیادی داشـت. دویدن توی این 

زمین هـا برای همـه واقعًا خطرناک بود؛ برای همین هم آن ها 

جست زنان می رفتند. 

ویلبـر در این شـیوه ی بلدرچین سـواری خیلی مهارت نداشـت 

و در هـر بار جسـت زدن، کنتـرل بلدرچین را از دسـت می داد. 

وقتـی قلعـه از دور پیدا شـد، ویلبر کمی حالت تهوع داشـت. 
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توی راه به خاطر جسـت وخیز بلدرچین ها، خیلی نمی شد صحبت 

کرد؛ به همین دلیل هرییت نتوانست اطاعات مهمی درباره ِهدی، 

هایدرای ویلبر، به دست آورد. فقط همین قدر متوجه شد که تخم 

دزدیده شده و ِهدی، خیلی ناراحت است. 

وقتـی بـه جـاده ی منتهی بـه قلعه رسـیدند و دوبـاره به آرامی 

یورتمـه رفتنـد، ویلبر ناله کنان گفت: »آخه چرا یه نفر باید تخم 

هایدرا رو بدزده؟«

هرییت گفت: »شـاید دلشـون بچه هایدرا می خواسته یا شاید 

هم می خواستن یه عالمه املت درست کنن...«

ویلبـر از تـرس بـه خودش لرزیـد. »لطفًا پیش ِهـدی چیزی از 

درسـت کـردن املت نگـو! خودش بـه اندازه ی کافـی ناراحت 

هست!«

آخرین باری که تخم رو دیدین 

کی بود؟
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»ممکنه تخم رو یه جای دیگه گذاشـته باشـین و یادتون رفته 

باشه؟«

ویلبر با ناراحتی نگاهی به هرییت انداخت. »اصاً تا حاال تخِم 

هایدرا دیدی؟«

هرییت اعتراف کرد که تا حاال تخِم هایدرا ندیده است. 

»تخِم هایدرا به اندازه ی یه میزه، نمی شه که یه لحظه بذاری ش 

جایی و یادت بره کجا گذاشتی ش.«

هرییـت گفـت: »باشـه! من صحنـه ی جرم رو بررسـی می کنم! 

هیچ کس نمی تونه تخِم یه هیوالی بی گناه رو بدزده و از دستم 

قسر دربره!«

دیشب. تخم دیشب توی لونه ش، 

توی زیرزمین بود؛ اما امروز بعد از 

صبحونه  دیدیم نیست. 



20

ویلبر گفت: »فقط... به ِهدی امید بده.«

قلعـه ای کـه مـادر ویلبـر آن را اداره می کـرد، کوچـک و تقریبًا 

مخروبه بود. مدت زیادی می شـد که کل ثروت خانواده از بین 

رفتـه و فقـط یک قلعه برایشـان مانـده بود کـه نگهداری اش 

هزینـه ی زیادی داشـت. ویلبر کارهـای جورواجور زیادی انجام 

می داد که بتواند هزینه ی تعمیر سقف را فراهم کند. 

قلعه با وجود خرابی هایش، جای بسـیار شـاد و زیبایی به نظر 

می رسـید. مـادر ویلبر همیشـه گل های چمـن زار را می چید و 

راهروها را گل آرایی می کرد و آن جا معموالً بوی نان تازه می داد. 

وارد شـدن بـه قلعه و شـنیدن صدای هق هـق گریه از طبقه ی 

پایین خیلی، ناراحت کننده بود. 

هرییت و ویلبر بلدرچین ها را توی حیاط گذاشـتند و با عجله 

از پله ها به سمت زیرزمین و صدای ناله رفتند. 

هایـدرا ُنه تا سـِر شـبیه مـار دارد و هر نه تا سـر داشـتند گریه 

می کردنـد. مـادر ویلبر دسـتمال کاغذی را جلوی یکی از سـرها 

گرفته بود و می گفت: »آروم باش، آروم باش...«


