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فصل 1

قلعه ی پادشاه  همستر حسابی در جنب وجوش بود. خدمتکاران 

با رومیزی ها و سینی های غذا در رفت وآمد بودند، پرچم ها را از 

برج ها آویزان می کردند و اطراف شـهر را برای چیدن میزهای 

اضافه تمیز می کردند. 

»هرییت!«

در آن همهمه  و شلوغی تحت کنترل، صدای ملکه  همستر مثل 

چاقویی که در کره ی گرم فرومی رود، به گوش رسید. 

»هرییت!«

فصل 1



هرییت، شـاهزاده  خانم سـرزمین پادشـاهی همسـتر، قاتل 

غول گربه ها، نابودکننده ی هیوالها، درهم شـکننده ی طلسم ها و 

شـیرجه زننده از روی صخره ها، فریاد زد: »من این باال هسـتم 

مامان!«

 مـادرش درحالی کـه از پله هـا به سـمت اتـاق هرییـت بـاال 

می رفت، پرسید: »آماده ای؟«

آنجـا فقـط ده تـا پله بـود، چون هرییـت بعـد از اتفاقی که 

درمـورد بوته های خاردار افتاده بـود، دیگر به اتاق خواب باالی 

برج نمی رفت. »االنه که مهمون ها برسن! باید آماده...«

شنیدم خفاش سفیر داره 

مى آد! فکر کردم اگه ببینه یکى 

دیگه هم وارونه ست بیشتر 

احساس راحتى مى کنه!

... تو وارونه ای!
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ملکه  همسـتر دستش را روی چشم هایش گذاشت. »آره، اما 

مالقات با سفیر فقط یه بهونه ست واسه ی جشن، عزیزم!«

هرییـت کـه همچنان از مـچ پایش به میله ی پـرده آویزان 

شده بود، پرسید: »واقعًا؟«

مادرش پاسخ داد: »آره! می دونی، ما همه ی 

شاهزاده ها رو دعوت کردیم.«

»اون ها از من خوششون نمی آد، مامان!« )البته این احساس 

دوطرفـه بـود، اما هرییت نمی خواسـت درمـوردش با مادرش 

صحبت کند.(

ملکه  همستر گفت: »اون ها فقط از تو می ترسن عزیزم!«

»باید هم بترسـن!« هرییت این را گفت و مچ پایش را آزاد 

کرد و روی کپه ای که روی زمین بود افتاد. 

»من خیلی ترسناکم. بعضی وقت ها اگه هیوالها رو بترسونی، 

آره! می دونی، ما همه ی »آره! می دونی، ما همه ی »آره! می دونی، ما همه ی  »مادرش پاسخ داد: »مادرش پاسخ داد: 

شاهزاده ها رو دعوت کردیم.«

اوه. اون ها!
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دیگه حتی نیازی نیسـت باهاشـون بجنگی. اون ها خودشـون 

معذرت خواهی می کنن و می رن.«

ملکه  همسـتر گفـت: »آره عزیزم، اما ما دلمـون می خواد که 

یکی از این شاهزاده ها با تو ازدواج کنه!«

من نمى خوام ازدواج کنم! من فقط 

دوازده سالمه!

هرچه زودتر برای آینده ت برنامه ریزی 

کنى بهتره، عزیزم. بعدش هم، 

تو که نمى خوای پیر بشى و موهات 

سفید بشن و همچنان مشغول شاکر 

هیوالها باشى، مى خوای؟



اممم... چرا که نه؟ خیلى 

باحال مى شه!

سر به سر من نذار، پسر جون! 

من از وقتى نیم وجب بودی 

داشتم با هیوالها مى جنگیدم!
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مـادرش آه بلنـدی کشـید و گفـت: »اما خب، بایـد یکی رو 

داشته باشی که وقتی نیستی از قصر مراقبت کنه.«

هرییت مجبور بود منطق این قضیه را قبول کند. روی پایش 

ایسـتاد و گفت: »باشـه، شـاید. اما نه یکی از این شاهزاده ها. 

این ها به من می گن شاهزاده  خانم دیوونه. هیچ کدومشون با 

من حرف نمی زنن.«

مادرش گفت: »قشنگی ش به همینه عزیزم. اون ها نمی فهمن 
تو کی هستی، چون این یه جشن بالماسکه ست.«1

هرییـت دسـتانش را به هـم کوبیـد و بـا خوشـحالی گفت: 

»اوووه! واقعًا؟«

تصاویر لباس های بالماسـکه جلوی چشـمش ظاهر شـدند. 

می توانست یک خون آشام باشد، یا جادوگر یا همستر جنگجوی 

شمالی که کالهی با شاخ های پیچ خورده بر سر دارد و برعکس 

صحبت می کند. 

مادرش گفت: »آره، خفاِش سفیر عاشق جشن های بالماسکه ست 

و همه چیز خیلی مرتب با هم هماهنگ شده. پس همه نقاب می ذارن 

و بعد...«

1. جشنی که مهمانان با لباس مبدل و نقاب در آن شرکت می کنند. از ویژگی های جشن بالماسکه شناخته نشدن 
افراد شرکت کننده در آن است.



من باید میگوی چنگیزخان

بشم، رئیس گروه خرچنگ های 

مغول که هیچ کس نمى تونه 

جلوی اون مقاومت کنه!
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هرییت گفت: »اااااه ه ه ه! 

مااامااان!«

مادرش گفت: »مامان، مامان 

نکن دختر جـون! این یه فرصت 

برای توئه که با چندتا شاهزاده ی

خوب و جوون مالقات کنی، بدون اینکه بترسونی شون!«

هرییت ناله ای کرد و تصورش از میگوی چنگیزخان از بین رفت. 

»ولی شما همیشه به من می گفتی خودم باشم!«

مادرش گفت: »آره، باید خودت باشی. اما مشکل اینجاست 

که وقتی خودتی، به نظر مردم عادی نگران کننده می شی و وقتی 

بـه خودت بـودن ادامه می دی، حرف و حدیث ها پشت سـرت 

شروع می شن. اما اگه توی جشن همگی نقاب داشته باشیم، 

»هرییت گفت: »هرییت گفت: »اااااه ه ه ه! 

مااامااان!«

مادرش گفت: »مامان، مامان 

نکن دختر جـون! این یه فرصت 

برای توئه که با چندتا شاهزاده ی

... تو باید یه لباس و نقاب 

خوشلگ و شیک بپوشى.

شـاهزاده ها می تونن تو رو بدون... اممم... شـهرتی که همه جا 

دنبال اسمته بشناسن و اگه یه شاهزاده ی خوب و جوون ازت 

خوشش بیاد، دیگه بعد از برداشتن نقاب اصالً مهم نیست تو 

کی هستی و چه داستان هایی درموردت وجود داره.«

هرییت احسـاس کرد این برنامه یک جایش می لنگد، اما از 

نگاه مادرش خواند که بحث کردن بی فایده است. 

این رو بپوش.



شـاهزاده ها می تونن تو رو بدون... اممم... شـهرتی که همه جا 

دنبال اسمته بشناسن و اگه یه شاهزاده ی خوب و جوون ازت 

خوشش بیاد، دیگه بعد از برداشتن نقاب اصالً مهم نیست تو 

کی هستی و چه داستان هایی درموردت وجود داره.«

هرییت احسـاس کرد این برنامه یک جایش می لنگد، اما از 

نگاه مادرش خواند که بحث کردن بی فایده است. 

این رو بپوش.
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فصل 2

بر اسـاس معیارهای مادر هرییت، جشـن داشـت خوب پیش 

می رفت و این یعنی هرییت بدجوری خسته و کالفه شده بود. 

او مدتی طوالنی با خفاش سفیر صحبت کرده بود. او موجودی 

وارونـه و خوش اخـالق بـود و حسـابی بـه تجـارت با سـرزمین 

پادشـاهی همستر عالقه نشان می داد. مادر هرییت به او اجازه 

نداد وارونه با خفاش سفیر صحبت کند، اما به  نظر نمی آمد سفیر 

هم مشکلی با این موضوع داشته باشد. 

چه ماکن فوق العاده و قشنگى! 

چه مهمان نوازی خوبى! چه 

لباس های ظریف و جذابى!

 این درسته که شما 

مى تونین با گوش هاتون 

ببینین؟ مى شه به من هم 

یاد بدین؟

فصل 2
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خفاش سـفیر گفت: »افسـوس! یـاد گرفتن مهـارت ردیابی 

شـنیداری بسـیار سـخته!« درحالی که لیوان را سمت باال گرفته 

بود، نوشیدنی اش را جرعه جرعه و با ظرافت نوشید و گازی به 

سـاندویچ حشره زد. سـفیر ادامه داد: »تو واقعًا دلت می خواد 

اینجا بنشینی و تولید صدای فراصوت رو تمرین کنی، درحالی که 

می تونی بری و با شاهزاده ها حرف بزنی؟«

هرییت گفت: »معلومه! صددرصد. اصالً شـک نکنین.« سـفیر 

خندید. 

آنجا توی جشن، سه  شاهزاده بودند که هرییت از قبل آن ها 

را می شناخت. اسمشان آرکیبالد، باستَین و کالدِول بود و هرییت 

آن ها را با عنوان های شـاهزاده  الف، ب و کاف به یاد داشـت. با 

وجود نقاب هایی که زده بودند، فوری آن ها را شناخت. هیچ کس 

دیگری به اندازه ی او خسته و بی حوصله نبود. 

او با تمام وجود از شاهزاده ها بیزار بود، چون مدت ها پیش 

وقتی سرزمین پادشاهی همستر درگیر طلسم خواب شده بود، 




