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فصل 1

«شاهزادهخانم هرییت؟ شاهزادهخانم هرییت؟»
شـــاهزادهخانم هرییت همســـتربون ،نابودکنندهی طلســـمها و
جنگجویی کـــه ســـرگرمیاش شـــیرجه زدن از روی صخرهها بود،
نگاهش را از عروسکی که تمرینهای شمشیرزنیاش را روی آن انجام
میداد ،گرفت و به اطراف چشم گرداند.
«هان؟ چی؟»
او درحالیکـه تـوی حیـاط قلعـهی پـدرش مشـغول شمشـیرزنی
بـود ،متوجـه همسـتر کوچکـی شـد که شـنلقرمـزی به تن داشـت و
9

در ورودی حیـاط ایسـتاده بـود .او کاله شـنل را روی سـرش کشـیده
بود ،با وجود این هرییت فهمید سنوسال چندانی ندارد.
«شـاهزادهخانم هرییـت؟» دختـرک نوکزبانـی صحبـت میکـرد و
صدایی نازک داشـت؛ از همان صداهایی که به نظر بزرگترها شـیرین و
دوستداشتنی میآمد ،ولی بالفاصله بچهها را به شک میانداخت.
هرییـت ایسـتاد و عـرق روی موهایـش را پـاک کـرد« .میتونـم
کمکتون کنم؟»
«من دنبال »...دخترک آخر جملهاش را خورد« .اممم ...چرا دارین به اون
عروسک شمشیر میزنین؟»
باید شمشیرزنی
تمرین کنم.
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دخترک پرسید« :مگه عروسکها بهتون حمله میکنن؟»
ویلبر ،بهترین دوسـت هرییت ،همانطور که در گوشـهای از حیاط
مشـغول کتـاب خوانـدن بـود ،گفـت« :واسـهی اینکـه عروسـک تنها
موجودیه که سـاکت و بیحرکت سـرجاش میمونـه ».بعد نگاهش را
بـاال آورد و ادامه داد« :وقتی اون با شمشـیر دنبـال من میافته ،جیغ
میزنم و فرار میکنم».
دختــرک بــا آســودگی خیــال رو بــه هرییــت گفــت« :پــس شــما
بایــد شــاهزادهخانم هرییــت باشــین .خــدا رو شــکر! شــما بهتریــن و
دوستداشــتنیترین و مهربونتریــن و شــیرینترین شــاهزادهخانم
دنیــا هســتین!»

هرییت گفت...« :اوه ».او میتوانســـت بپذیـــرد که قویترین
یاشـــجاعترین باشـــد ،امـــا مهربانترین و شـــیرینترین دیگر
زیادهروی بود.
دختـرک گفـت« :مـن یـه مشـکل وحشـتناک دارم! اونهـا دنبـال
مادربزرگم هستن!»
ویلبر و هرییت گیجومنگ به او نگاه کردند.
«شما باید نجاتش بدین! اون تنها کسیه که من دارم!»
ویلبر پرسید« :اونها کی هستن؟»
هرییت پرسید« :مادربزرگت کجاست؟»
11

دخترک آهی کشید« .داستانش مفصله».
ویلبر گفت« :از اولش تعریف کن».
هرییـت گفـت« :یـا از اونجایـیش بگـو کـه الزمـه من چیـزی رو با
شمشـیر بزنـم ».هرییـت همـان شـخصیتی را داشـت کـه معلمـش

به آن یک موجود روراست با اهداف
کامال مشخص میگفت.
ً
منظورم راسوهای
وحشیه.

اون درندههای بدجنس که توی
جنلگ همسترهای بیگناه رو
میخورن؟

آره! همونها! همون

راسوهای بدترکیب بدبو!

«ما تازه اومدیم اینجا ،ولی یکی از اون ترسناکهاشون توی جنگله!
بزرگترین راسـوی وحشـیای که من تا حاال دیدم! یهمشـت راسـوی
12

دیگه هم باهاش هستن! اونها دور و بر کلبهی مادربزرگم کمین کردن!»
هرییت ،درحالیکه چشمهایش را باریک میکرد ،گفت« :خیلیخب،
پس اونها کمین کردن و میگی که تعدادشون هم زیاده؟»
«خیلـی زیاد .ولی یکی هسـت کـه بزرگه ،اون سردستهشـونه! گنده!
بدترکیب! بدبو!»
هرییت توی خیالش حملهی احتمالی را تصور کرد« .یهعالمه راسـوی
وحشی؟»
اشاکلی نداره!

برای من مهم نیست که

اونها چند نفرن! من از
پسشون برمیآم!

ممنونم!

ویلبر گفت« :اممم ...فکر نمیکنی بهتر باشـه تو و مادربزرگت از اون
کلبه برین؟ اگه تعدادشون خیلی زیاده؟»
دختـرک با لحـن غمگینی گفـت« :مادربزرگ نمیتونـه از کلبه خارج
بشه .حالش خوب نیست .من مواظبش هستم».
ویلبـر بـا تعجـب گفت«:پـس یعنی تـو تنهایـی تا اینجـا اومدی؟
تنهایی از بین همهی راسوهای وحشی گذشتی؟»
دخترک گفت« :آره!»
ویلبـر گفت« :تو خیلی کوچکتر از اونـی که بخوای توی جنگل تنها
باشـی ».حرف درسـتی بـود ،ولـی از آن حرفهایی نبود که میشـد از
هرییت شنید.
دختـرک گفـت« :اونهـا فقـط شـبها خیلـی خطرناکن .مـن باید
قبل از اینکه هوا تاریک بشه برگردم .پس باید همین االن برم».
هرییت گفت« :ما باهات میآیم .پنج دقیقه صبر کن تا آماده بشـم
و بهترین شمشیرم رو بردارم».
دختـرک قرمزپـوش در ایـن فاصله با بیصبری پایـش را روی زمین
میکوبید .تا اینکه هرییت و ویلبر بلدرچینهایشان را زین کردند و در
جاده به دنبال دخترک به راه افتادند.
مامفـری ،بلدرچیـن هرییـت کـه بههیچوجـه از راسـوهای وحشـی
خوشش نمیآمد ،گفت« :کورک!»
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هایسـینس ،بلدرچین ویلبر ،که حتی بیشـتر از مامفری از راسوهای
وحشی بدش میآمد ،گفت« :کوررـ ررـ ررک».
دخترک درحالیکه بازوهایش را دور گردن هایسـینس انداخته بود،
گفـت« :وای ،چـه بلدرچینهای قشـنگی! به نظرتـون اینها بهترین و
شگفتانگیزترین بلدرچینهای کل دنیا نیستن؟»
احتماال!»
هایسینس گفت« :کورک!» که به زبان بلدرچینها یعنی «آره
ً
مامفـری نـگاه مشـکوکی بـه دختـرک انداخـت و بـا صدایـی کـه
خیلی هم آهسته نبود ،گفت« :کورک».
هرییت گفت« :مشکلی هست؟»
مامفـری گفت...« :کورک »...کـه به زبان بلدرچینها یعنی «نه ...فکر
کنم هر موجود معمولیای همچین حرفی نزنه ...شاید»...
هرییت نگاه مامفری به دخترک را دنبال کرد .قد دختر تا وسط سینهی
هرییت میرسید و رنگ شنلش قرمز آتشین بود ،به رنگ شقایق سرخ.
این لباس برای کسـی که نمیخواهد در جنگل جلبتوجه کند ،مناسب
احتماال این شنل از سرزمینهای دیگر هم قابل مشاهده بود.
نبود .چون
ً
بههرحال ،او به کمک احتیاج داشت .هرییت هم یک شاهزادهخانم
بـود ،پـس این وظیفهی او بود که از مـردم قلمرویش محافظت کند و
باید میفهمید چرا راسـوهای وحشـی به مادربزرگهای بیگناه سـاکن
جنگل حمله میکنند.
15

اسمت چیه؟

شنلقرمزی.

اوه .آره! درسته!
ً
اکمال ...بهت میآد.

آنهـا از روسـتای کوچـک کدوتنبـل تنهـا عبـور کردنـد و نگاهی به
جادهی منتهی به جنگل انداختند .اطراف دهکده فضایی آرامشبخش
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بود و تنههای باریک درختان بر مزرعههای وسیع سایه انداخته بودند.
بوتههای گندم بهآرامی در مزارع موج برمیداشتند و تقریباً تا حاشیهی
جنگل میرسـیدند .آنجا شـبیه جایی نبود که کسـی انتظار ارتشـی از
راسوهای وحشی را بکشد.
اما بههرحال ،هرییت میدانسـت در غیرمنتظرهترین مکانها ممکن
است خطر در کمین باشد؛ پس همیشه باید هوشیار بود.
ویلبر پرسید« :پس شما اینجا زندگی میکنین؟»
شـنلقرمزی گفـت« :اوه ،نه .کاشـکی اینجا زندگـی میکردیم .اینجا
خیلی قشـنگ و دوستداشـتنیه! ولی مـا توی جنـگل زندگی میکنیم
کـه البتـه فکـر کنم اونجا هم قشـنگ و دوستداشـتنیه؛ به شـرطی که
درختها رو دوست داشته باشی ».برای چند لحظه تردید کرد« .که من
دوست دارم».
ویلبر گفت« :درختها دوستداشتنی هستن».
«بلـه! و اونهـا بهترتریـن و دوستداشـتنیترین و شـگفتانگیزترین
درختهای کل دنیا هستن!»
«تو اونجا با مادربزرگت زندگی میکنی؟»
«بله! اون بهترترین و دوستداشتنیترین و مهربونترین مادربزرگ»...
هرییت جملهاش را تمام کرد...« :کل دنیاست؟»
«بله! از کجا فهمیدین؟»
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هرییت گفت« :همینجوری شانسی گفتم».
بعـد ضربـهای بـه مامفـری زد و آنها توی جـاده بـه راه افتادند و
بهسمت جنگل یورتمه رفتند.
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فصل ۲

پیدا کردن راسوهای وحشی سخت نبود.
در واقـع بهسـختی میشـد آنها را ندیـد .هر دو طرف جـادهای که
بهسمت کلبه میرفت ،درختهایی قرار داشتند و پشت هر درخت یک
راسوی وحشی در کمین بود.
هرییت دستش را روی شمشیرش گذاشت و با دقت نگاه کرد.
اما عجیب بود .به نظر نمیرسید آنها خطرناک باشند .هیچکدام نه
ش براقشـان را نشـان میدادند .انگار
زل زده بودند و نه دندانهای نی 
آب دهان هیچکدامشان برای چشیدن گوشت همستر راه نیفتاده بود.
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در عوض ،به نظر میرسید نگران هستند.

ویلبر ،درحالیکه هنوز پشت بلدرچینها سوار بودند ،گفت« :عجیبه!
فکر نکنم بخوان حمله کنن».
هایسینس غرغرکنان گفت« :کوررررککک »...او مدام سعی میکرد از
درختهـا فاصلـه بگیرد ولی بیفایده بود ،چون به درختهای سـمت
دیگر جاده نزدیک میشد.
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هرییــت گفــت« :اونهــا راســوهای وحشـیان .همیشــه آمــادهی
حملــه هســتن .مــن یــه بــار وقتــی کــه خوابیــده بــودن از بینشــون
رد شــدم و اونهــا تــوی خــواب بهــم حملــه کــردن».
دخترک در طول مسـیر با قدمهای محکم جلوتر از همه راه میرفت
و به نظر نمیرسـید ترسـیده باشد .شنلقرمزی طوری به راسوها زل زد
که انگار آنها با او دشمنی شخصی دارند.
هرییت سرعت بلدرچینش را کم کرد و به اطراف نگاه کرد.
همهی راسـوهای وحشـی جنگل ناگهان سـعی کردند خودشان را به
اصال در این
شکل بوتهها ،درختها یا تکههای خزه دربیاورند ،که البته
ً
کار حرفهای نبودند.
شنلقرمزی فریاد زد« :عجله کنین! شما بهعنوان بهترین شاهزادهی
کل دنیا زیادی آهسته راه میرین!»
هرییت بـا آزردگی گفت« :دقت کنین اینجا یه خبرهایی
هست ،درحالیکه همهمون وانمود میکنیم هیچی
نیست و این احمقانهست .چرا اونها
حمله نمیکنن؟»
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من از راسوهای وحشی
احمق بدبو نمیترسم!

هرییت با سـردرگمی پرسـید« :پس واسـه چی اومدی و از ما کمک
خواستی؟»
ویلبـر کـه بهخاطـر حرکتهـای مـدام هایسـینس از اینطـرف بـه
آنطـرف جـاده ،بهسـختی خـود را روی زیـن نگه داشـته بـود ،گفت:
«تو باید بترسـی! راسـوهای وحشـی ترسـناک هسـتن!»
شــنلقرمزی نیـمنــگاهی به عـقــب انـداخـت و گفــت« :اینها
ترسـناک نیسـتن .اینها فقط راسوهای وحشـی معمولی هستن .تازه
بعضیهاشـون یهجورهایـی بامـزه هـم هسـتن .فقط اون بزرگهسـت
کـه باید ازش ترسـید!»
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