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يِ  گويد که شاهزاده است؟ روي بسته مي  يعني راست
کرده دارد پاتاوه دورِ  ش را پاها نشسته، چموش رختخواب

اي است که حاال اسب  آخر چه جور شاهزاده. پيچد پاش مي
ش ريزد هيچ، پاپوش  من ميآيد پيشِ ش را مي ندارد و شهوت

الِ رعيت  رعيتي است؟ شاه بايد بر و روش با مهم پاپوشِ
زن تويِ دست . کرده بيايد خورده و خوب خوب. کند  فرق

نه مثل اين، که تا يادم است تشنه و گشنه . ش بلولد و بال
  .کند مي هايِ پوک صبح  م، شب را با وعده آيد پيش مي

دانم چه زيرِ سر دارد که با هر گردشِ پاتاوه سر  نمي
چشم و . دگردان م مي  تنش را رويِ کند، نگاه مي راست 
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م،  م، سرِ زانو و قوزک پام، دست و بال م، سر و سينه لب
کند که انگار  مي م  جوري نگاه. کنم مي موهام که دارم شانه 

م را  هاش قاپ گويي  کرده با ناپخته نکند گمان. باز بخواهد
مفت هر دم با من بخوابد؟ گذاشتم  تواند مفت  دزديده، مي

ر سوراخي سر در بياورد، زهرش هر فندي با من بزند، از ه
گيرم شاه . م را در بياورد گذاشتم عرق. را هر جايي بريزد

ت حلوا حلوا گفتن دهن شيرين  گمان به. اي شاهزاده . اي
  .نشيند تر مي حالوت کند؟ به دهنِ من از زهرت بي مي

ام، من هم ديگر سرِ  ام شاهزاده  بس گفته شاهزاده 
يِ کارِ خودم از دستم در  شتهسرر.  ام کرده  کالف را گم

اينطوري خوب است؟ : پرسم يکبند از خودم مي. رود مي
 ام فشار  يِ پاهام را که اين طور پشت کمرش گذاشته پاشنه

ها گران بيايد زني  آيد؟ نکند به شاهزاده  نمي دهم، بدش مي
پا رويِ کمرشان بگذارد، خودش را رويِ آنها بکشد، چنگ 

شان را گاز بگيرد؟ شاهزاده  زد، گوش موهاشان بينداتويِ



 ٣ 

م کمي آب از دهنِ  گردد اگر با دو انگشت ش بر نمي مزاج
بگيرم تا خوب که  کردن اليِ پاهام قرض  او برايِ مرطوب 

يِ آن به دهنِ او  م از شيره شد، با همان دو انگشت خيس
کند حاال که دارم سرش را  برگردانم؟ مبادا يکهو غضب 

  م بخورد، بليسد؟ ولي زودي يادم اهام که برايبرم اليِ پ مي
. ريزد  سرد ميم عرقِ آيد که آه ندارد با ناله سودا کند، تن مي
ت را نريخته،  خواهم زهرِ کوفتي وقت است که مي آن

  .برگردي به هر سوراخي که بودي
آيد  م در مي کنم که هر چه از دهن آيم دريدگي  تا مي

ش  راستي طالع  نکند راستي شوم که مي کنم، فکري  بارش 
. ولي آخر گيرم که اين طور باشد. شود باشد که شاه مي

روزگاز . کند؟ امروز که شاه نيست طور سر مي امروز را چه
مني که . ترش کرده خشکساليِ گيالن سخت. سخت است

  اين و آن پادنگيِ  کوبي خانه کارم اين است، وقت برنج
 اين و آن توي گل ن برايِيِ را ا کشالهنشا را ت. زنم مي
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اگر برنج به قيمت . دهد نمي باز هم کفاف . روم مي
زالو . گراني است. هايِ تو بود، من هم ملکه بودم حرف
خان احمد خان و قورچي و داروغه و کدخدا . هست
ها همه خرج  اين. نذر و نيازِ امامزاده کزا هست. هست

   دنيام را کاشته بهتازه آپِر هم هست که انگار تخمِ م. دارد 
اگر . ش را بدهم او بخورد آورده که خودم را بفروشم پول

ندهم، همين روزهاست که مارهاش را بخورد تا خودش 
يِ ناچيز هم ديگر به وسط  بي مار، همان چند سکّه. نميرد

ها را جورِ  توانم خيلي حاال من مي. شود نمي ش پرت  معرکه
م برود ولي از  نِ خاکيجوري که از ت.  کنم ديگري راضي

ش را مثلِ من از  تواند گليم آپر که نمي. م نرود يِ خالي کيسه
آيد،  شان مي آنهايي که از کون مرد خوش. آب بيرون بکشد

کند اين؟  چه کار مي. يا اين. کنند بهتر از مالِ آپر را پيدا مي
دست که بي ملک و مال اين جور از برگ گُل . هيچ کار

.  باشد يِ مفت به دهن برده تواند لقمه ند، فقط ميتر بما لطيف
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. هاش است رود، همين دست ها مي تنها چيزش که به شاهزاده
ش هم  زدن گپ. ش هايِ کار نکرده و خواندن و نوشتن دست
برد و  مي. گويد شود که اصالً نفهمم چه مي مي. طور همين

که گويد و از رعيت  از اين شاه و آن خان مي. دوزد مي
آخر به تو . ماليات و باج و پيشکشي کمرش را دوال کرده

. خواهد شاه بشود گويد که مي چه؟ بعدش هم از خودش مي
ش، تا  يِ دارايي همه. شاه بشود که چنين و چنان بکند

يِ سرِ طاقچه  ام، همين قلمدان و کتابچه اينجايي که من ديده
بي يِ غري خالصه شاهزاده هم که باشد، شاهزاده. است
خودش هم . بزنم غريب شاه آيد صداش  م مي خوش. است

زدم، زودي  طور صداش  اولين باري که اين. آيد بدش نمي
نويسي؟ گفت  پرسيدم چه مي. ش نوشت تويِ کتابچه

آخر . من خنديدم. شاه ام غريب  زده نويسد که من صداش  مي
 اين. خواند ش را مي آورر، نه کسي خطّ  مي جاش نه کسي به 

شاه که نباشد، هيچ جور شاه ديگري هم  جور شاهي غريب 
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  .نيست
. بارِ اولي که گفت شاهزاده است، دستپاچه شدم

از خيرِ يک دانه . کنم ش کباب  م را براي لُختي خواستم گردن
. نگذاشت. گذشتم که به شاهزاده بد نگذرد ش مي تخم

ت نيست که روزي يک مرغانه  لُختي گفت حيف گردن
جا فهميدم که نه، چنين کسي  گذارد؟ همان  ميبرايت

شاه بايد به فکرِ . تواند شاه باشد، شاه بشو هم نيست نمي
  شکم داشته. که دلسوزِ ديگران باشد خودش باشد، نه آن

هر چه بريزند پر نشود، هنوز . يِ خندق باشد به قاعده
شاه . گويد سير شده خورد، مي اين دو لقمه مي. بخواهد

خواهي شاه  گفتم اگر مي.  به خودش هم گفتم.نيست که
هر که را که بر و . نه فقط مرا. بکُني. بشوي، بايد بخوري

بگيري  ني جان کُ  حال. بيني ت مي رويي دارد و سرِ راه
يِ مول  کني بچه   بياوري کمر قرص شکم. سرزنده بماني

من . شاه است شان عادل ها اسم گفت اين جور شاه. بکاري
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من خنديدم تويِ . يک جورِ ديگري شاه ام.  شاه ام غريب
  .م گفتم خل و چِل دل

آيد  پيش از رفتن، مي. رود ش را که ببندد، مي پاپيچ
هاش، بيخِ  گيرد تويِ دست  مي م، دورِ کمرم را سفت پشت
  .نرود دهد يادش   مي رود، قول نمي  يادش گويد که م مي گوش

هاش را  اي جز باور کردن ندارم، دست من هم که چاره
ش  گيرم، سرم را به پشت رويِ سينه  مي م سفت روي شکم

مانم که او  کنم، مي مي به سياهيِ سقف نگاه . گذارم مي
. آيد م مي ش خوش از همين. م بچسباند هاش را به گردن لب

دهد  چيزي نمي. شود برود ديگر تندي پا نميمثلِ مردهاي 
ماند، چهار کلمه  م مي شب پيش. به جهنم. که ندهد

يِ اين و آن و ترسِ  دلشوره. شود م باز مي زند، دل مي حرف
پخته  صبح، برنجِ سرد و مرغانه. دهد   نمي ش آبرويي فراري بي

. شود آورم، اشتهايِ خود من هم باز مي برايِ خودمان مي
 ام، او که اينجاست ديگر  داده هام را تنها قورت   که لقمهبس
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  .شود سيري سرم نمي
. آيد م مي هاش هم خوش کنم، از وعده خوب که فکر مي

هايِ پوک بزند، قيمت برنج و  آيد حرف م مي خوش
آيد  نمي. آيد با من بخوابد م مي خوش. شور يادم برود ماهي

يِ  شاهزاده. رساند ي بگيرد، مرا هم به کام م که فقط کام
از . ش که هست راستکي هم که نباشد، دروغکي

گير بودن که بهتر  راستکي دخترِ مارباز و معرکه راست
  .است

شود که بيايد  ها پامي يِ رختخواب دارد از رويِ بسته
به .  بيفتد  ش جا کوبد که چموش  حصير پا ميرويِ. م طرف
چرخم رويِ پاهام که  يِ گذاشتنِ شانه رويِ طاقچه، مي بهانه
شايد . دارد دانم که اين جوري دوست  مي. م بيفتد به او پشت

کند براي اين  مي م  اگر هميشه پيش از رفتن از پشت بغل
  .ش را ببينم ش بيفتد خجالت م به چشم باشد که مبادا چشم

دست . بوسد م را مي زند، پسِ گردن موهام را کنار مي
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گيرد   مي هام را نرم م، پستان يرهنيِ پ کند زيرِ چاک يقه مي 
يادم : گويد مي. آيد مي م  خوش. هايِ لطيف خودش تويِ دست

  .نرود دهم يادم   مي قول. رود گيلمجان نمي 
. خندم گويد، بلند مي دانستم همين را مي من که مي

هاي او،  گذارم رويِ دست م مي هام را از رويِ پيرهن دست
خودم را به او . هام پستاندهم رويِ  مي سفت فشارشان 

سرم را بر . خواهد فهمم که هنوز مي ش مي مالم، از سفتي مي
خوب است که پيشِ . بوسم گردانم، گردن سفيدش را مي مي

: پرسم مي. شود که پيشِ من بماند خوب مي. من است
  طور بشود؟ نرود که چه دهي يادت  مي قول

  .بينيم خوب، حاال مي: گويد مي
  بينيم؟ را ميچي : پرسم مي

آيد از او زيرِ زبان کشي کنم که باز از  م مي خوش
دارد،  هام بر مي دست از رويِ پستان. ها بزند همان حرف

ش تويِ  ريش و سبيل. رود پايِ پنجره مي. کشد کنار مي
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ش بيرون  هايِ کاس چشم. زند يِ صبح بورتر مي آفتابِ تازه
  انده؟م طور مات  بينند که او اين پنجره چه مي

سرم ديدي،  وقتي که يک کرور کَس عقب: گويد مي
وقت  بند زيرِ دستم ديدي، آن يک کرور تفنگچي و غداره

  .شود  مي باورت
  کني؟ وقت براي من چه کار مي آن: پرسم مي
شود باز   نمي بس گفتم و نشد، ديگر روم: گويد مي

  .بگويم
داني به گفتنِ  شود؟ من که مي  نمي چرا روت: گويم مي
  .ام ش هم راضي  وخالي خشک

. رود طرف طاقچه، سراغِ قلمدان و کتابچه مي
شود که  آخر نمي. بايد يک اتفاقي بيفتد. دانم نمي: گويد مي

  . بماند و نجنبد رعيت تا ابد به اين روزِ خودش راضي
  طور بشود؟ بجنبد که چه: گويم مي
  .کند ش را مطالبه  که حق: گويد مي
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  .خندم ش، مي رم دورِ گردنب هام را مي دست
 کند يا تو را به خواب و  ش را مطالبه حق: گويم مي

  شاه؟ هات برساند، غريب خيال
توانم  تا مي. گويم شاه را به مسخره مي غريب

  .فهمد مي. کنم ش را زياد مي دهم و لعاب ش مي وتاب پيچ
  .هر دو: گويد زيرِ لب مي

گفته جوري اگر هم . گويد نمي دروغ . آيد م مي خوش
  .ام گفته که نفهميده 

  .تو بهتر است هميني که هستي بماني: گويم مي
  .دزدد خودش را از من مي

ش  رعيبت بخواهد من شاه خوبي براي: گويد مي
  .شوم مي

آورم جلو،  گيرم، موهام را مي مي من سرم را کج 
. بندد زند، بعد محکم مي  مي ش را ورق او کتابچه. بافم مي

  .زند بيرون  اليِ کتابچه صدايِ پادنگ ميجوري که از
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يا . شاه شاه است. شاه که خوب و بد ندارد: گويم مي
  .شاه است يا شاه نيست
به : گويد ش، مي زند پرِ شال ش را مي کتابچه و قلمدان

  شاه شاه است؟ ت عادل خيال
  .شاه است که شاه است عادل: گويم مي
  .اي گيلمجان شاه نديده: گويد مي

ش را باالمي دست. رود  درگاهي ميبه طرف  رد، چفتب
کند که سرش به طاقِ   مي کمر خم. دارد در را بر مي

  .رود درگاهي نخورد، و مي
ايستم تويِ درگاهي،  رود، مي هميشه، وقتي که مي

  .کنم ش را تماشامي رفتن
يِ خانه برسد که ديگر پشت پرچين و  که به بلته پيش از اين

از :  گويم  بشود، به خودم مي رو گُم اه مالاليِ گومارهايِ ر
رود، رفت و زد و شد شاه،  کجا معلوم؟ شايد حاال که مي

  .ش تو هم ديگر نديدي
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