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نویسنده: ِارسال ورنون

مترجم: حسین فدایی حسین





برای همه ی بچه های شجاع دنیا که 

هرکدام یک شاهزاده ی شکست  ناپذیر 

در وجودشان دارند
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فصل 1

روزی روزگاری در سـرزمینی دور، شـاهزاده خانِم زیبایی به 

اسـم »َهریِیت َهمسـِتربون« زندگی می کـرد. همان طور که 

از اسـم شـاهزاده خانم پیداسـت، او یک همستر یا موش 

بزرگ بود.

باور کنین، به عنوان یه 

موش، من خیلی موجود 

جذابی ام!
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او شـجاع و باهوش بود و در انجام کارهایی مثل بازی با 

ُمهره و محاسبات ریاضی، مهارت داشت.

من هفت هشت تا از ُمهره های تو رو 

برداشتم، نمی خوای تسلیم بشی؟

اخالق و رفتار او هیچ شباهتی به شاهزاده ها نداشت؛ ُمدام 

در اطـراف قصـر این طـرف و آن طرف می پرید و َسـروصدا 

می کرد. به خاطر همین، پدر و مادرش برای حل مشکل او 

یک معلم اخالق استخدام کرده بودند.
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یه شاهزاده ی افسرده و غمگین که 

نباید جست وخیز کنه!

اتفاقاً من وقتی که غمگین و 

ناراحتم، باال و پایین می پرم. 

دلیل ناراحتِی من اینه که هیشکی 

به حرفم گوش نمی کنه.
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معلـم اخـالق برای حل مشـکل او، کتابی را روی سـرش 

می گذاشت و از او می خواست آرام راه برود تا طرز راه رفتِن 

درسـت را یاد بگیرد. اما نتیجه ی کارش این شد که یک 

روز معلـم را در کتابخانـه پیدا کردند، درحالی که کتابی را 

در دهانش فرو کرده بودند! به این ترتیب، َهریِیت مجبور 

شد یک ماه در اتاقش حبس شود.

شـاهزاده، سـواری کردن با بلدرچیِن خودش »مامِفری« را 

دوست داشت؛ و همیشه سوار بر ُپشت او، کل سرزمین 

پادشـاهی را می گشـت. البته درست اسـت که بلدرچین 

نمی تواند پرواز کند، اما ُخب، بهترین وسیله ی سواری برای 

موش ها بود. َهریِیت و مامفری 

همه جـا می گشـتند و وانمـود 

می کردنـد کـه درحال کُشـتن 

هیوال هستند. البته پدر و مادر 

شاهزاده خانم بیشترِ وقت ها به 

او اجازه نمی دادند برای کُشتن 

هیـوال از قصـر بیرون بـرود؛ و 

همین موضـوع باعث ناراحتی 

و نااُمیـدی شـدید او می شـد.
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ولی مامان، اون فقط یه 

هیوالی کوچولوئه!

عزیزم! اون خیلی خطرناکه. 

شتن هیوالها اصاًل 
ُ
درضمن، ک

برازنده ی یه شاهزاده خانم نیست.

ولی من یه شاهزاده خانمم

که داره این اکرو انجام می ده؛ 

پس یعنی انجام این اکر برازنده ی 

شاهزاده ها هست! اصاًل ببینم، کی 

این قانونا رو می ذاره؟
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پدر َهرییِت

مادر 

َهرییِت

ُخب من ناراحتم.

منم همین طور.

بااینکـه َهریِیـت را از هیوالها می ترسـاندند، اما او از این 

موضـوع ناراحـت نبـود و به عنوان یک شـاهزاده خانم، به 

این مسئله اهمیت نمی داد. پدر و مادر َهریِیت هم بیشتر 

اوقات غمگین بودند، چون می دانسـتند که یک ابر سـیاِه 

نفرین شـده بر سـِر شـاهزاده خانم و کل سرزمینشان سایه 

انداخته است.
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دلیل ناراحتی آن ها این بود که وقتی شـاهزاده خانم فقط 

دوازده روزش بود، یعنی درسـت همـان روز نام گذاری اش، 

نفرین شـده بود و پادشـاه و ملکه نمی دانستند که چطور 

اثر آن را باطل کنند.
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فصل 2

مراسِم روِز نام گذاری، 10 سال پیش

در روز مراسـم نام گذارِی شاهزاده خانم، همه ی افراد داخل 

قصر و اشخاص مهِم سرزمیِن پادشاهی حضور داشتند.

بـرای این جشـن هزینـه ی زیادی صرف شـده بود و طبق 

رسم ورسوِم معموِل همستربون، دوک ها، کُنت ها، مارکی ها 

و چندیـن مقـام دربـاری و یک نفر کُنـِت معمولی و حتی 

یک افسـر حضور داشـتند. )این افسـر، چنـد هفته پیش 

موقع شکار، اتفاقی حرف هایی از زبان موش ها شنیده بود؛ 

البته او نمی دانسـت که آن ها درباره ی چه چیزی صحبت 
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می کننـد، فقط چیزی درباره ی غذای مجانی شـنیده بود و 

نمی توانست از آن چشم پوشی کند!(

در این مراسـم، همچنین سه پری موش برای خواندن دعا 

و مراقبت از شاهزاده خانم حضور داشتند.
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ُخب... ما سه پری موش داریم، 

شاهزاده خانم هم که هست... ببینم 

چیزی رو فراموش نکرده م؟

پری موِش جادوگرو 

دعوت نکردی؟

چرا باید روز نام گذاری دخترم، 

پری موِش جادوگرو دعوت کنم؟
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به هرحال اگرم دعوتش نکنی، اون 

خودش میاد.
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عجیبه که دعوت نامه به 

دست من نرسیده!

وای! پدر و مادر شدن 

خیلی سخته.



وقتـی پری موِش جادوگر وارد شـد، همـه ی مهمان ها فرار 

کردند، چون متوجه شـدند که او یک پرِی عادی نیسـت. 

بلـه! او درحقیقـت جادوگـر »راتِشـید« بـود که در لیسـت 

بدجنس تریـن پری موش هـا، جایگاه سـوم را داشـت و 11 

سـال بود که فرمانروایی می کرد؛ و شـایعاتی وجود داشت 

کـه می گفـت، او نه تنهـا نمی خواهـد دسـت از بدجنسـی 

بـردارد، بلکه درحال برنامه ریزی بـرای یک کار خیلی بزرِگ 

شرورانه است.

راتِشید موجود بلندقد و الغراندامی بود. ناخن های دستش 

آن قـدر دراز و کج وکولـه بودند که هر وقت می خواسـت با 

دسـت بینـی اش را بخارانـد، با مشـکالت اساسـی روبه رو 

می شد. پوست او به سفیدی استخوان، چشم هایش قرمز 

و ُدمـش کوتـاه بود. دلیل کوتاهـی ُدمش هم این بود که 

در دوران جوانی، ُدمش را درعوِض به دسـت آوردن قدرت، 

معامله کرده بود. )این کاری اسـت که موش ها می توانند 

انجام بدهند، اما بیشتر آن ها به ُدم خودشان عالقه مندند 

و حاضر نیستند آن را به کسی ببخشند.(
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تو من رو دعوت نکردی! پس 

منم شاهزاده خانم و سرزمین 

تو رو نفرین می کنم تا دیگه 

هیچ وقت من رو فراموش 

نکنی!

ببین... اتفاقاً منم به خاطر همین 

دعوتت نکردم!
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راتِشـید سـمت سـکویی رفت که گهواره ی شـاهزاده خانم 

آنجـا بـود. دوتا از پری موش ها از تـرس عقب عقب رفتند، 

اما پری موِش جوان تر، از پشت، گهواره را نگه داشت تا اگر 

جادوگر خواست آن را بدزدد، مانع شود.
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اما راتِشـید حتی به شاهزاده خانم دست هم نزد! فقط به 

او ُزل زد و ناخن های بلندش را به هم کشید. بعد خندید. 

جویـدن  شـبیه  خنـده اش  صـدای 

اسـتخوان در یک سـوراخِ تاریک 

بود.

جادوگر گفت: »بسـیار ُخب! بسیار ُخب! اون پـری مـوِش 

امروز دوازده روزشـه؛ ولی وقتی دوازده ساله شد، انگشتش 

زیر چرخِ همستر گیر می کنه و به خواب ابدی فرو می ره.«
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هیچ کس نمی تونه اون رو بیدار 

کنه. اون قدر می خوابه تا بمیره! 

موهاهاهاهاهاها!

فکر می کنی نفرین کردن 

دیگران اکر خوبیه؟ این 

اکرو نکن.

آره! فکر کنم موهاهاهاهاهاهاش 

خیلی زیاد بود.
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راتِشـید جلوی چشم های وحشت زده ی مهمان ها، در دود 

غلیظی که بوی موی سوخته می داد، آنجا را ترک کرد.

بله! شاهزاده خانم نفرین شده بود!
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فصل 3

دوک ها فریاد زدند: »چی کار می تونیم بکنیم؟«

کُنت ها با فریاد گفتند: »هیچ کاری نمی تونیم بکنیم.«

مارکی ها گفتند: »نمی شه طلسم جادوگرو باطل کرد.«

مقامات درباری گفتند: »این نفرین عملی می شه.«

کُنـِت معمولـی گفت: »این نفرین حقیقـت پیدا می کنه و 

دنیا رو به هم می ریزه.«

افسر، درحالی که مشغول خوردن بود، گفت: »شاید بقیه ی 

پری ها بتونن یه کاری بکنن.«
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همه به او خیره شدند.

چیزی شده؟

بعـد، دوک ها، کُنت هـا، مارکی ها و مقامات درباری و کُنت 

معمولـی فریاد زدند: »آفرین به تـو! اصالً به فکر خودمون 

نرسیده بود.«

افسـر درحالی کـه سـاندویچش را گاز مـی زد، گفت: »اصالً 

فکرشم نمی کردم حرف من بتونه تا این اندازه روی شماها 

تأثیر بذاره!«


