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1
وقتی که کال هگیسها به پرواز درمیآیند
و مو به تن آدم سیخ میشود!
همه میدانستند که شاهزادهی نوجوان ،چقدر مارمولک و آبزیرکاه
است! اینجا ،آنجا ،همهجا ،او را به اسم شازد همارمولک  میشناختند.
حتی گربههای سیاه وحشی! آنها هم جرأت نداشتند سر راه شاهزاده
سبز شوند.
یکشب پادشاه جشن باشکوهی برپا کرد .شاهزاده دزدکی پشت
صندلیهای بلوطی راه میرفت و کالهگیس خوشبو و پودرزدهی
خانمها و آقایان اشرافزاده را به پشت صندلیها گره میزد.
بـعد هم رفت و پشت سـر یکی از پیـشخدمتها قایم شـد
و منتظر ماند.
وقتی که مهمـانها ایسـتادند تا نوشـیدنیهایشان را بنوشـند،
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کالهگیسهایشان از کلهشان کنده شد و پروازکنان از سرشان به
زمین افتاد.
آقایان اشرافزاده طوری کلههای کچلشان را چسبیدند که انگار
پوست سرشان ورآمده! خانمهای اشرافزاده هم جیغودادشان
درآمد.
شازدهمارمولک (البته هیچکس جرأت نداشت جلوی خودش
این اسم را بگوید) جلوی خندهاش را گرفته بود .دو تا دستش
محکم روی دهانش بود .اما باالخره از خنده ترکید و قاتقات
خندهاش درآمد .اول این صدا
را داد :قِرقِرقِر ،بعد این صدا:
قاه قاه قاه و باالخره هم این
صدا :قیقیقی!
پادشاه که حواسش به
او بود ،عصبانی شد .از
عصبانیت سیاه شد .آنقدر
سیاه که اگر همانموقع روی

زمین تُف میکرد ،به جای تُف ،جوه ِر سیاه بیرون میریخت.
فریاد کشید« :بروید و پسر کتکخور را بیاورید!»
شازدهمارمولک میدانست که دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد.
او در تمام عمرش حتی یک بار هم تنبیه نشده بود .او یک شاهزاده
بود! ضربه زدن به َکفَل یک شاهزاده ممنوع بود! کتک زدن
شاهزاده ،سیلی ،شالق و تازیانه برای یک شاهزاده ممنوع بود!
یک پسربچه در قصر نگهداری میشد تا به جای شاهزاده کتک
بخورد و تنبیه شود!
 بروید و پسر کتکخور را بیاورید!فرمان پادشاه مثل صدایی که در کوه میپیچد ،در تمام قصر
پیچید .از این نگهبان به آن نگهبان تا به باالی پلههای سنگی
رسید ،به اتاقک بادگیر پسر کتکخور که در برج شمالی قصر بود.
ِجمی 1از خواب پرید .یک کتکخور یتیم و بیپدر و مادر،
پسر یک مر ِد موشگیر .خواب میدید .خوشحال بود و خواب
میدید! خواب زندگی قبلیاش را میدید .قبل از اینکه او را از
1. Jemmy
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کف خیابانها و گندابههای فاضالب شهر جمع کنند و به عنوان
یک کتکخور سلطنتی به خدمت بگیرند .آن روزها مثل االن یک
زندگی تجملی نداشت .دربهدر و آواره بود .ولی الاقل بیخیال و
بیدردسر زندگی میکرد.
نگهبان او را آنقدر تکانتکان داد که خواب کام ً
ال از سرش پرید.
 گندش بزنن! من که امروز دوبار کتکم را خوردهام! باز دوبارهشاهزاده چه گندی باال آورده؟
 پاشو بچه! آقایون و خانمهای اشرافزاده منتظرند!پادشاه در تاالر اصلی منتظر آنها ایستاده بود .دستور داد:
 بیست ضربهی شالق!پسر کتکخور بیست تا ضربهاش را ِ
نوش جان کرد! با هر ضربه،
بغض و جیغش را قورت داد و ساکت ماند .پادشاه رو به شاهزاده
کرد و گفت« :خوب نگاه کن و عبرت بگیر!»
شاهزاده گفت« :بله پاپا!» بعد سرش را پایین انداخت تا همه
ببینند که چقدر پشیمان است! اما ت ِه قلبش ،بیشتر و بیشتر نسبت
به کتکخورش احساس نفرت میکرد و عصبانی میشد.

ِ
اتاقک باالی برج ،شاهزاده با اخم به پسر کتکخور خیره شد
در
و گفت« :تو بدترین کتکخوری هستی که تا حاال داشتهم! چرا
وقتی کتک میخوری ،خفهخون میگیری؟! چه جوری میتونی؟!»
جمی شانه باال انداخت و گفت« :نمیدونم!»
 یه کتکخور به دنیا اومده که زوزه بکشه! مثل خوکی کهتوی ِگل گیر افتاده! میفهمی؟ ما بهت لباسهای اعیونی و غذاهای
سلطنتی دادیم .ندادیم؟! اگه نعره نکشی که اص ً
ال حال نمیده!
جمی دوباره شانه باال انداخت .تصمیم گرفته بود که جلوی چشم
شاهزاده حتی یکقطره اشک هم نریزد تا داغش به دلش بماند.
 دفعهی بعد زوزه بکش! میشنوی چی میگم؟ اگه این کاررو نکنی به پاپا میگم که جلپارههای خودت رو بهت بپوشونه و
با یه اردنگی پرتِت کنه توی خیابونها .همونجایی که قب ً
ال بودی.
روح جمی پرواز کرد و اوج گرفت .توی دلش گفت« :چه
بهتر! من که از خُ دامه! خیلی هم ممنونم از لطف شاهونهی شما.
جلپارههای خودم رو میپوشم و توی یه چشم به هم زدن میزنم
به چاک!»
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