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فصل 1

»شاهزاده خانمهرییت؟شاهزاده خانمهرییت؟«

شـــاهزاده خانمهرییتهمســـتربون،نابودکنندهیطلســـمهاو

جنگجوییکـــهســـرگرمیاششـــیرجهزدنازرویصخرههابود،

نگاهشراازعروسکیکهتمرینهایشمشیرزنیاشرارویآنانجام

میداد،گرفتوبهاطرافچشمگرداند.

»هان؟چی؟«

اودرحالیکـهتـویحیـاطقلعـهیپـدرشمشـغولشمشـیرزنی

بـود،متوجـههمسـترکوچکـیشـدکهشـنلقرمـزیبهتنداشـتو
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درورودیحیـاطایسـتادهبـود.اوکالهشـنلرارویسـرشکشـیده

بود،باوجوداینهرییتفهمیدسنوسالچندانیندارد.

»شـاهزاده خانمهرییـت؟«دختـرکنوکزبانـیصحبـتمیکـردو

صدایینازکداشـت؛ازهمانصداهاییکهبهنظربزرگترهاشـیرینو

دوستداشتنیمیآمد،ولیبالفاصلهبچههارابهشکمیانداخت.

هرییـتایسـتادوعـرقرویموهایـشراپـاککـرد.»میتونـم

کمکتونکنم؟«

»مندنبال...«دخترکآخرجملهاشراخورد.»اممم...چرادارینبهاون

عروسکشمشیرمیزنین؟«

باید شمشیرزنی 

تمرین کنم.
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دخترکپرسید:»مگهعروسکهابهتونحملهمیکنن؟«

ویلبر،بهتریندوسـتهرییت،همانطورکهدرگوشـهایازحیاط

مشـغولکتـابخوانـدنبـود،گفـت:»واسـهیاینکـهعروسـکتنها

موجودیهکهسـاکتوبیحرکتسـرجاشمیمونـه.«بعدنگاهشرا

بـاالآوردوادامهداد:»وقتیاونباشمشـیردنبـالمنمیافته،جیغ

میزنموفرارمیکنم.«

ــههرییــتگفــت:»پــسشــما ــالروب ــاآســودگیخی ــرکب دخت

بایــدشــاهزاده خانمهرییــتباشــین.خــداروشــکر!شــمابهتریــنو

ــاهزاده خانم ــیرینترینش ــنوش ــتنیترینومهربونتری دوستداش

دنیــاهســتین!«

هرییتگفت:»...اوه.«اومیتوانســـتبپذیـــردکهقویترین

یاشـــجاعترینباشـــد،امـــامهربانترینوشـــیرینتریندیگر

زیادهرویبود.

دختـرکگفـت:»مـنیـهمشـکلوحشـتناکدارم!اونهـادنبـال

مادربزرگمهستن!«

ویلبروهرییتگیجومنگبهاونگاهکردند.

»شمابایدنجاتشبدین!اونتنهاکسیهکهمندارم!«

ویلبرپرسید:»اونهاکیهستن؟«

هرییتپرسید:»مادربزرگتکجاست؟«
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دخترکآهیکشید.»داستانشمفصله.«

ویلبرگفت:»ازاولشتعریفکن.«

هرییـتگفـت:»یـاازاونجایـیشبگـوکـهالزمـهمنچیـزیروبا

شمشـیربزنـم.«هرییـتهمـانشـخصیتیراداشـتکـهمعلمـش

بهآنیکموجودروراستبااهدافکاماًلمشخصمیگفت.

منظورم راسوهای 

وحشیه. 

اون درنده های بدجنس که توی 

جنلگ همسترهای بی گناه رو 

می خورن؟

آره! همون ها! همون 

راسوهای بدترکیب بدبو!

»ماتازهاومدیماینجا،ولییکیازاونترسناکهاشونتویجنگله!

بزرگترینراسـویوحشـیایکهمنتاحاالدیدم!یهمشـتراسـوی



دیگههمباهاشهستن!اونهادور و برکلبهیمادربزرگمکمینکردن!«

هرییت،درحالیکهچشمهایشراباریکمیکرد،گفت:»خیلیخب،

پساونهاکمینکردنومیگیکهتعدادشونهمزیاده؟«

»خیلـیزیاد.ولییکیهسـتکـهبزرگه،اونسردستهشـونه!گنده!

بدترکیب!بدبو!«

هرییتتویخیالشحملهیاحتمالیراتصورکرد.»یهعالمهراسـوی

وحشی؟«

اشاکلی نداره!

برای من مهم نیست که

اون ها چند نفرن! من از

پسشون برمی آم!

ممنونم!
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ویلبرگفت:»اممم...فکرنمیکنیبهترباشـهتوومادربزرگتازاون

کلبهبرین؟اگهتعدادشونخیلیزیاده؟«

دختـرکبالحـنغمگینیگفـت:»مادربزرگنمیتونـهازکلبهخارج

بشه.حالشخوبنیست.منمواظبشهستم.«

ویلبـربـاتعجـبگفت:»پـسیعنیتـوتنهایـیتااینجـااومدی؟

تنهاییازبینهمهیراسوهایوحشیگذشتی؟«

دخترکگفت:»آره!«

ویلبـرگفت:»توخیلیکوچکترازاونـیکهبخوایتویجنگلتنها

باشـی.«حرفدرسـتیبـود،ولـیازآنحرفهایینبودکهمیشـداز

هرییتشنید.

دختـرکگفـت:»اونهـافقـطشـبهاخیلـیخطرناکن.مـنباید

قبلازاینکههواتاریکبشهبرگردم.پسبایدهمیناالنبرم.«

هرییتگفت:»ماباهاتمیآیم.پنجدقیقهصبرکنتاآمادهبشـم

وبهترینشمشیرمروبردارم.«

دختـرکقرمزپـوشدرایـنفاصلهبابیصبریپایـشرارویزمین

میکوبید.تااینکههرییتوویلبربلدرچینهایشانرازینکردندودر

جادهبهدنبالدخترکبهراهافتادند.

مامفـری،بلدرچیـنهرییـتکـهبههیچوجـهازراسـوهایوحشـی

خوششنمیآمد،گفت:»کورک!«
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هایسـینس،بلدرچینویلبر،کهحتیبیشـترازمامفریازراسوهای

وحشیبدشمیآمد،گفت:»کوررـررـررک.«

دخترکدرحالیکهبازوهایشرادورگردنهایسـینسانداختهبود،

گفـت:»وای،چـهبلدرچینهایقشـنگی!بهنظرتـوناینهابهترینو

شگفتانگیزترینبلدرچینهایکلدنیانیستن؟«

هایسینسگفت:»کورک!«کهبهزبانبلدرچینهایعنی»آرهاحتمااًل!«

مامفـرینـگاهمشـکوکیبـهدختـرکانداخـتوبـاصدایـیکـه

خیلیهمآهستهنبود،گفت:»کورک.«

هرییتگفت:»مشکلیهست؟«

مامفـریگفت:»...کورک...«کـهبهزبانبلدرچینهایعنی»نه...فکر

کنمهرموجودمعمولیایهمچینحرفینزنه...شاید...«

هرییتنگاهمامفریبهدخترکرادنبالکرد.قددخترتاوسطسینهی

هرییتمیرسیدورنگشنلشقرمزآتشینبود،بهرنگشقایقسرخ.

اینلباسبرایکسـیکهنمیخواهددرجنگلجلبتوجهکند،مناسب

نبود.چوناحتمااًلاینشنلازسرزمینهایدیگرهمقابلمشاهدهبود.

بههرحال،اوبهکمکاحتیاجداشت.هرییتهمیکشاهزاده خانم

بـود،پـساینوظیفهیاوبودکهازمـردمقلمرویشمحافظتکندو

بایدمیفهمیدچراراسـوهایوحشـیبهمادربزرگهایبیگناهسـاکن

جنگلحملهمیکنند.
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اوه. آره! درسته!

اکماًل... بهت می آد. 

شنل قرمزی. 

اسمت چیه؟

آنهـاازروسـتایکوچـککدوتنبـلتنهـاعبـورکردنـدونگاهیبه

جادهیمنتهیبهجنگلانداختند.اطرافدهکدهفضاییآرامشبخش
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بودوتنههایباریکدرختانبرمزرعههایوسیعسایهانداختهبودند.

بوتههایگندمبهآرامیدرمزارعموجبرمیداشتندوتقریبًاتاحاشیهی

جنگلمیرسـیدند.آنجاشـبیهجایینبودکهکسـیانتظارارتشـیاز

راسوهایوحشیرابکشد.

امابههرحال،هرییتمیدانسـتدرغیرمنتظرهترینمکانهاممکن

استخطردرکمینباشد؛پسهمیشهبایدهوشیاربود.

ویلبرپرسید:»پسشمااینجازندگیمیکنین؟«

شـنلقرمزیگفـت:»اوه،نه.کاشـکیاینجازندگـیمیکردیم.اینجا

خیلیقشـنگودوستداشـتنیه!ولیمـاتویجنـگلزندگیمیکنیم

کـهالبتـهفکـرکنماونجاهمقشـنگودوستداشـتنیه؛بهشـرطیکه

درختهارودوستداشتهباشی.«برایچندلحظهتردیدکرد.»کهمن

دوستدارم.«

ویلبرگفت:»درختهادوستداشتنیهستن.«

»بلـه!واونهـابهترتریـنودوستداشـتنیترینوشـگفتانگیزترین

درختهایکلدنیاهستن!«

»تواونجابامادربزرگتزندگیمیکنی؟«

»بله!اونبهترترینودوستداشتنیترینومهربونترینمادربزرگ...«

هرییتجملهاشراتمامکرد:»...کلدنیاست؟«

»بله!ازکجافهمیدین؟«
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هرییتگفت:»همینجوریشانسیگفتم.«

بعـدضربـهایبـهمامفـریزدوآنهاتویجـادهبـهراهافتادندو

بهسمتجنگلیورتمهرفتند.
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فصل ۲

پیداکردنراسوهایوحشیسختنبود.

درواقـعبهسـختیمیشـدآنهاراندیـد.هردوطرفجـادهایکه

بهسمتکلبهمیرفت،درختهاییقرارداشتندوپشتهردرختیک

راسویوحشیدرکمینبود.

هرییتدستشرارویشمشیرشگذاشتوبادقتنگاهکرد.

اماعجیببود.بهنظرنمیرسیدآنهاخطرناکباشند.هیچکدامنه

زلزدهبودندونهدندانهاینیشبراقشـانرانشـانمیدادند.انگار

آبدهانهیچکدامشانبرایچشیدنگوشتهمسترراهنیفتادهبود.

درعوض،بهنظرمیرسیدنگرانهستند.

ویلبر،درحالیکههنوزپشتبلدرچینهاسواربودند،گفت:»عجیبه!

فکرنکنمبخوانحملهکنن.«

هایسینسغرغرکنانگفت:»کوررررککک...«اومدامسعیمیکرداز

درختهـافاصلـهبگیردولیبیفایدهبود،چونبهدرختهایسـمت

دیگرجادهنزدیکمیشد.
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درعوض،بهنظرمیرسیدنگرانهستند.

ویلبر،درحالیکههنوزپشتبلدرچینهاسواربودند،گفت:»عجیبه!

فکرنکنمبخوانحملهکنن.«

هایسینسغرغرکنانگفت:»کوررررککک...«اومدامسعیمیکرداز

درختهـافاصلـهبگیردولیبیفایدهبود،چونبهدرختهایسـمت

دیگرجادهنزدیکمیشد.
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هرییــتگفــت:»اونهــاراســوهایوحشــیان.همیشــهآمــادهی

حملــههســتن.مــنیــهبــاروقتــیکــهخوابیــدهبــودنازبینشــون

ردشــدمواونهــاتــویخــواببهــمحملــهکــردن.«

دخترکدرطولمسـیرباقدمهایمحکمجلوترازهمهراهمیرفت

وبهنظرنمیرسـیدترسـیدهباشد.شنلقرمزیطوریبهراسوهازلزد

کهانگارآنهابااودشمنیشخصیدارند.

هرییتسرعتبلدرچینشراکمکردوبهاطرافنگاهکرد.

همهیراسـوهایوحشـیجنگلناگهانسـعیکردندخودشانرابه

شکلبوتهها،درختهایاتکههایخزهدربیاورند،کهالبتهاصاًلدراین

کارحرفهاینبودند.

شنلقرمزیفریادزد:»عجلهکنین!شمابهعنوانبهترینشاهزادهی

کلدنیازیادیآهستهراهمیرین!«

هرییتبـاآزردگیگفت:»دقتکنیناینجایهخبرهایی

هست،درحالیکههمهمونوانمودمیکنیمهیچی

نیستوایناحمقانهست.چرااونها

حملهنمیکنن؟«
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من از راسوهای وحشی 

احمق بدبو نمی ترسم!

هرییتباسـردرگمیپرسـید:»پسواسـهچیاومدیوازماکمک

خواستی؟«

ویلبـرکـهبهخاطـرحرکتهـایمـدامهایسـینسازاینطـرفبـه

آنطـرفجـاده،بهسـختیخـودرارویزیـننگهداشـتهبـود،گفت:

»توبایدبترسـی!راسـوهایوحشـیترسـناکهسـتن!«

شــنلقرمزینیـمنــگاهیبهعـقــبانـداخـتوگفــت:»اینها

ترسـناکنیسـتن.اینهافقطراسوهایوحشـیمعمولیهستن.تازه

بعضیهاشـونیهجورهایـیبامـزههـمهسـتن.فقطاونبزرگهسـت

کـهبایدازشترسـید!«


