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فصل 1

هریِیت َهمستربون خیس آب شده بود و از سرما می لرزید؛ اما 

هیچ وقت این قدر ذوق نکرده بود.

دو سـاعت از صخـره ای سـی متری بـاال رفته و بعـد خودش را 

از آن بـاال تـوی رودخانه پرت کرده بود. آن روز، حسـابی بهش 

خوش گذشته بود.

هرییـت بـه مامفـری، بلدرچین وفـادار و جنگجویـش، گفت: 

»شـیرجه ی صخره ای! می دونی چقدر دلم برای شـیرجه  زدن از 

روی صخره تنگ شده بود؟«

مامفـری گفت: »کِورک.« که بـه زبان بلدرچینی یعنی: »آره، فکر 

کنم یه چیزهایی می دونم.«
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هرییـت شـاهزاده خانم بـود، وارث تاج وتخت همسترشـاه؛ و 

خیلی وقت بود که شـیرجه ی صخره ای نزده بود. کوچک تر که 

بود، به خاطِر جادوی یک پرِی افسـانه ای، شکسـت ناپذیر شده 

بود و همیشـه می خواسـت شیرجه ی صخره ای بزند؛ اما وقتی 

جادو باطل شد، بی خیال شیرجه زدن شد. شیرجه ی صخره ای 

ورزش خطرناکی است. مادرش هیچ وقت موافق این ک ار نبود.

خیلی کِیف داره!
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این آخری ها، پری افسانه ای دیگری برای تشکر از هرییت، که 

طلسـم دوازده شـاهزاده خانم  موش را باطل کرده بود، توانایی 

شـیرجه  زدن از روی صخره ها را به او برگردانده بود و هرییت 

می خواست حسابی از آن استفاده کند.

به مامفری گفت: »به هر حال، من باید نجاتشون می دادم، یعنی... 

کمک می خواستن و هیچ کس دیگه ای نبود که به داد شون برسه. 

خودت رو به کشتن می دی! 

غرق می شی! بدنت توی آب پخش 

می شه و بعدش غرق می شی!

ولی مـــــــــااااامــــــــااااان...!
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ولی توانایی شـیرجه ی صخره ای جایزه ی خوبیه.« بعد، سـرش را 

تکان داد تا آِب توی گوش هایش را خالی کند.

مامفری باهاش موافق بود. »کِورک.«

»معلومـه که جـادو هم تأثیـر داره. وقتی شـیرجه ی صخره ای 

می زدم، خودم تأثیر جادو رو حس می کردم!« )تقریبًا شش هزار 

مـدِل اشـتباه برای شـیرجه ی صخره ای وجود دارد و می شـود 

گفـت همه ی این اشـتباه ها بـه مرگ ختم می شـوند. هرییت 

موقـع یکـی از پرش هایـش، لیز خـورده بود و واقعـًا جادو به 

دادش رسیده بود، حالت نوک پنجه ی پاهایش را درست کرده 

بـود تـا بدنش با حالت مناسـبی وارد آب شـود. همین باعث 

شـده بود هرییت مثل مرباِی همسـتر توی آب پخش نشـود. 

به این نکته اشـاره کردیم که شـیرجه ی صخره ای ورزش خیلی 

خطرناکی است.(

»کورک...«

»آروم باش، فکر کنم دیگه بهتره برگردیم خونه.«

»کورک!«

هرییـت با حس خوبـی که به زندگی پیدا کرده بود، مشـغول 

پف دادن موهای خیسـش بود که یک دفعه، جانور شنل پوشی 

از پشت بوته   ها بیرون پرید.
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یکـی از بدی های زندگی شـاهزاده خانم های معروف و جنگجو 

این اسـت که همیشـه جانورهای شنل پوشـی سـِر راهت سبز 

می شوند. بعضی روزها، پیش می آمد که هرییت حداقل با سه تا 

از این جانورها روبه رو می شد که باید باهاشان سروکله می زد. 

برای همین، دیگر به این قضیه عادت کرده بود و کارش را  خوب 

انجام می داد؛ اما دیگر از این کارها حسـابی کالفه  شـده بود.

شاهزاده خانم!
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هرییـت به شمشـیرش که پشـت مامفری آویـزان بود، چنگ 

زد و نوک شمشـیر را گرفت سـمت جانور. »ایست! تو قاتلی؟«

جانور همان طور که به شمشیر نگاه می کرد، گفت: »ِاممم، نه.«

جادوگر شیطانی؟ »جادوگر شیطانی؟«

نچ.

پرِی بدجنس؟

... راستش، من فروشنده ام.
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هرییت آه کشید.

بیشتر دلش می خواست با قاتل ها برخورد کند. روبه رو شدن با 

کسانی که خنجرهای زهرآلود به سمتت می انداختند، خطرناک 

و آزاردهنـده بـود؛ اما الاقل بعد از اینکه آن ها را با شمشـیرت 

ادب می کردی، احساس نمی کردی کار بدی انجام داده ای! ولی 

وقتی یکی می خواسـت چیزی بهت بفروشد، خیلی ضایع بود، 

اگر قبول نمی کردی!

هرییت بی حوصله گفت: »خب، ولش کن، حرفت رو بزن.«

جانور س رفه کرد. »کجا بودم؟«

تو همین االن

خیلی بااحساس گفتی:

»شاهزاده خانم!«

جانـور شـنل پوش با صدای بلند گفت: »درسـته. بلـه. ممنونم. 

شـاهزاده خانم! من یه پیشـنهاد براتون دارم که فقط احمق ها 

ردش می کنن!«
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»از کجا می دونستی من شاهزاده خانمم؟«

جانور شنل پوش که صورت خط خطی داشت و به نظر می رسید 

سنجاب راه راه باشد، صادقانه گفت: »نمی دونستم، ولی تاج روی 

سـرتونه. پس یا واقعًا شـاهزاده خانم هستین یا خیال می کنین 

که شـاهزاده خانم هسـتین؛ من هم می خوام یـه چیزی بهتون 

بفروشم؛ برای همین، مشکلی ندارم که شما این طور خیال کنین.«

هرییت گفت: »راست می گی!« او همیشه از صداقت فروشنده ها 

تعریف می کرد. »حاال چی می فروشی؟«

سنجاب دست کرد 

توی جیب شنلش 

و با ادا  و اطوار 

جنس هایش را 

به هرییت نشان 

داد.

سنجاب دست کرد 

توی جیب شنلش 

و با ادا  و اطوار 

جنس هایش را 

به هرییت نشان 
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هرییت گفت: »... این ها که لوبیا هستن.«

سـنجاب راه راه گفت: »بله، بهترین لوبیاهای این سـرزمین! و من 

این سه تا لوبیا رو با بلدرچینی که   سوارش هستین، عوض می کنم.«

کورك؟!

هرییت گفـت: »این معامله رو قبول نمی کنم. مامفری بهترین 

دوسـتمه و فروشـی هم نیسـت. تـازه، اون ها هم فقـط لوبیا 

هستن.«

سنجاب گفت: »فکر کنم درست متوجه نشدین، شاهزاده خانم! 

این ها لوبیاهای معمولی نیستن. جادویی ان!«

هرییـت دوبـاره آه کشـید. دنیـا پر از جـادو بود و بـا اینکه خود 

هرییـت، به جـز توانایـی شـیرجه ی صخـره ای، هیـچ جـادوی 
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دیگری نداشـت؛ ولی واقعاً با جادوهای زیادی روبه رو شـده بود.

متأسفانه، دنیا پر از کسانی بود که ادعا می کردند چیزی خاص 

و جادویی دارند و می خواهند آن را بهتان بفروشند. پدرِ هرییت 

واقعًا با این قضیه مشـکل داشـت؛ او اتاقی پر از وسـیله های 

مختلـف داشـت کـه قرار بـود با یک اشـاره، سـبزی ها را خرد 

کننـد یا لکه هـا را پاک کنند یا چین وچروک صورت را کم کنند، 

هرکدام از این وسـیله ها را هم فروشـنده های چرب زبان بهش 

فروخته بودند. ولی هیچ کدامشان هیچ وقت به دردش نخورده 

بودند، تازه، اگر موقع استفاده از دستگاِه کاهش چین وچروک، 

دکمه ی اشتباهی را می زدی، ممکن بود منفجر شود.

هرییت گفت: »حتی اگه این لوبیاها دامن بپوشـن و برقصن، 

بـاز هـم برام مهم نیسـت. من عوض سـه تا لوبیـای ج ادویی، 

مامفری رو بهت نمی دم.«

مهم نیست، 

عوِض یه میلیون لوبیای جادویی 

هم نمی دمش!
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مامفری خیالش راحت شد. »کورک.«

سنجاب راه راه همان طور که مشتش را زیر بینی هرییت تکان تکان

می داد، گفت: »مطمئنین؟ چون این لوبیاها واقعاً جادویی ان.«

هرییت گفت: »دوست ندارم بخرمشون.«

»دیگه همچین لوبیاهایی گیرتون نمی آد.«

هرییت گفت: »اصالً دوست ندارم.«

»راسـتش، این ها جادویی ترین لوبیاهایی هسـتن که توی کل 

دنیا... هی!«

»مامفری!«

سنجاب دستش را زیادی نزدیک منقار مامفری تکان داده بود. 

لوبیاها خیلی شبیه دانه ی پرنده بودند و دهان بلدرچین را آب 

انداختند.

قورت!



هرییت و سنجاب راه راه هر دو وحشت زده به بلدرچین زل زدند.

سنجاب گفت: »خب، حاال یه بلدرچین بهم بدهکارین.«

هرییت گفت: »عمراً. اون فقط یه  دونه لوبیا خورده. با این حساب، 

اگـه معاملـه ت رو قبول کـرده بودم، االن یک سـوم بلدرچین بهت 

بدهکار بودم؛ ولی من معامله ت رو قبول نکردم.«

»خب، بیاین این دوتا لوبیا رو بگیرین و بلدرچین رو بدین بهم.«

»ولی لوبیای سـوم توی شـکم بلدرچینه، پس تو االن هم لوبیا 

رو داری و هم بلدرچین رو؛ ولی برای من هیچی نمونده! برای 

همین، یه لوبیای جادویی دیگه بهم بدهکاری!«

سنجاب به گوش هایش چنگ زد و گ فت: »حاال چطوری لوبیام 

رو پس بگیرم؟!«

خب، اگه حدودًا 

بیست  و چهار ساعت صبر کنی...
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هرییـت شـرمنده گفت: »بلدرچین هـا خیلی زود غذاشـون رو 

هضـم می کنـن. به خاطـِر لوبیات متأسـفم. اون نباید همچین 

کاری می کـرد. ولـی به هر حال، من بـاز هم نمی تونم مامفری 

رو بهت بدم.«

سنجاِب راه راه همان طور بهش زل زده بود.

»ببیـن، می خـوای به جـاش بِهت پول بـدم؟ اگه بیـای قلعه ی 

پدرم، مطمئنم اون می تونه پول خوبی بابت لوبیا بهت بده...«

سـنجاب ناامیدانـه جیغ بلندی کشـید و بعد، تـوی هاله  ای از 

دود، غیب شد. هرییت هاج  و واج ماند.

... خب، خیلی عجیب بود.
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هرییـت گفـت: »بـه  هر حـال، فکر کنـم واقعًا قـدرت جادویی 

داشت. اممم، حاال اون لوبیاها برام جالب شده ان...«

مامفری گفت: »کورک.« که به زبان بلدرچینی یعنی: »من اصالً 

ازش خوشم نیومد.« و بعد آروغ زد.

»وای، خدای من، مامفری!«

هرییت آه کشـید. به پری ها و جانورهـای جادویی دیگری که 

کارهای عجیب وغریبی می کردند، عادت کرده بود؛ اما هیچ کدام 

آن ها مثل آن سنجاب پووف! ناپدید نمی شدند.

»خب، شـاید اون بره قلعه. فکر کنم مامان و بابا بتونن کارش 

رو راه بندازن.«

ا فسار مامفری را گرفت و توی جاده راه افتادند.

مامفری!
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فصل 2

آن شب، هرییت زیر نور ستاره ها خوابید. قرار بود به قلعه شان 

برگردد؛ اما... خب...

»کورررررلللللچچچچ!«

»مامفـری، نمی دونـم توی اون لوبیایی که خـوردی، چی بوده؛ 

ولـی بـوی ماهی گندیده می دی که توی جوراب کهنه گیر کرده 

باشه!«

رفتارهای هرییت زیاد شـبیه شـاهزاده خانم ها نبود و همیشه 

هـم بـا خوشـحالی این را بـرای همه اعتراف می کـرد؛ اما یک 

حکمران خوب همیشـه باید مراقب زیردسـت هایش باشد. به 

همین دلیل، هرییت نمی خواسـت مامفری را به اسـطبل قلعه 

ببـرد تا خدمتکارهـا و بقیه ی بلدرچین ها و سوسـمارهای آبِی 
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تـوی کانال هـا از بـوی خیلی بدی کـه مامفری مـی داد، اذیت 

نشوند.

بـرای همیـن، هرییـت تصمیم گرفته بود شـب را بـا مامفری 

در دشـت و جایـی در راه بـاد بگذراند و خواسـته بود با وجود 

سروصداهای شکم مامفری بخوابد. شکم مامفری جوری صدا 

می داد انگار که توی لوله کشی ساختمان، هوا گیر کرده باشد.

هرییت گفت: »شب به خیر، مامفری. یه کم بخواب.«

 خررر پوووف!




