
 ۱اهیو سشاهزاده 
              

 مهران زنگنه
 

 رود؟ ین راه به كجا میا: دی صحنه كرد و پرسیشاهزاده رو به انتها
 .یخوره، مگه كور یم) ۱(فال یبه د: گفتم
 كه باال ییها السید هم كار، كارِ گیشا. حتما مست بودم. الس اضافه را نزده بودمی چند گیكاشك

اصال مگر شده است .  صحنهیرفتم رو یاه مست میهر شب مست، سمن كه . انداخته بودم نبود
واكس زده، . اه بودیصورتم س. میگو یصورتم را نم. اه نبودمیكه من مست نباشم؟ تازه آنقدرها س

صورتم را . ش حوصله نداشتمیشب، بعداز نمایپر. دیخشدر یر نور می زیاه ورنی سیاه مثل كفش
خوب . مدم سر كارآ ی داشتم میردند وقتک یچپ چپ نگاه مشب مردم به من ید. گربه شور شستم

كردند وگرنه حتما دنبالم راه  ی نمیابان بازی خی تو ها هون و بچرير وقت از خانه زدم بیشد كه د
كردن كار بعدی پی هآمدم دلشور  می  یوقت. كردند  می افتادند و مرا هو  یم ن كار را یا.  را داشتمیدا 

كردمی پیهم تصادف د ی فهمیوقت. دمیر تئاتر را دیكده مدی میفروش  عرقیبر حسب اتفاق تو. دا 
شِ رو یك نمای یاه تویس. اهیبه عنوان س.  كار دادی هم به من وعدا ه تئاتر بودیكه دانشجو

شاهزاده وصف : ش روشن بودیچارچوب نما. كردم  می  ییسرا ههی بدی بود كمیكاف. یحوض
شود و بار سفر   می ك دل نه صد دل عاشق شاهزاده خانم یده، یشنود، ند  می شاهزاده خانم را 

 .   بكنمیاه او را بازیقرار شد من نقش غالم س.  او برودیبندد تا به خواستگار  می 
 . ر گفتیمد. بدون منت. كامالً آزاد.  آزاد-

ش یود كه پ بیگ خورده بود و مدتی به ته دريل، كه كفگین دلیرفتم، نه فقط به ای پذبـا خوشحاىل
گذاشتم   می  یفروش  عرقیم را توی پای شده بود، كه وقتیكم طور خوردم و كم  می ه یو عرقِ نسیمس
ش هم باب دندان یكرد، بلكه خودِ نما  می شد و با نگاهش مرا مالمت  یو مثل برج زهر مار میمس

هر . كردم  می ش، و مزخرف سر هم یكردم، مركز ثقل نما  می د حكومت ی صحنه بایرو. من بود
د یبا. ان بخندندی بود تماشاچید، فقط كافیایتوانست بر زبان ب  می د یرس  می ز كه به ذهن یچ

 .گذاشتم  می  را یدم و با آنان قرارمدار بازید  می گران را یگر بازیرفتم و د  می 

                                                           
 . این داستان در مجموعه داستانی به همني نام چاپ شده است 1



ن خاموش ا روشه ب ظاهراً شیون غبارآلوده كه زمانئ نیك تابلوی یرو. زار، تئاتر مشعل الله
شد كه   می ده یك مشعلِ مشتعل دیدر كنارِ نوشته  نقش . شده است، نوشته بود تئاتر مشعل  می 

ر ی شاهزاده و سایها ن عكسیرتی وی تویدو طرف در ورود.  آن افتاده بودی ه از دستیا هتك
كردم ستادم و عكسین سمت راست ایرتی ویروبرو. گران نصب شده بودندیباز چند . ها را تماشا 

 یوقت.  حاالت مختلفیش توا همی شاهزاده خانم و ندی هعكس رنگ و رو رفته و زردشد
 عكس جوان به نظر یتو. دمیط دی فروش بلی هشی گیمه را تویخواستم وارد بشوم ند  می 
 عكس در حال رقص ی است كه توین همان زنیص داد كه ایشد تشخ  می به زحمت . دیرس  می 

 ري كلفت و غی كجا؟ صدایدم كه گفت هیخواستم بگذرم شن  می شه كه یاز كنار گ.  استیعرب
 .ر كار دارمیگفتم با مد.  داشتیا هزنان

 ؟ی كار داری چ-
كار بكنمی قراره ا-  .نجا 

 . كردیم را وارسیبا چشم سراپا
 .نجایسا همی وا-

كربید و فریو بعد به طرف راهرو سر كش  ملتزم ركاب دمی، كه بعدا فهمیاكرب! یاكرب! یاد زد ا
 . است، آمد

 !ریش مدیگرده، بربش پ  می ن آقا دنبال كار ی ا-
 كار یچ: دی به سمت او برگشتم پرسیوقت. كند  می دم مرا صدا یم كه شنیشد  می م از او دور یداشت
 ؟یبلد

 .چ كاریه  -
 ؟ی اومدیپس واسه چ  -

 .خوام شاه بشم  می : دم و گفتمیخند
 .یكن  می  نباشه، وقتتو تلف ی تو كاری هنجا واسی اگمونم. می شاه كه ما دار-

خورد كه در آن   می ك سالن كوچك یك به ی تنگ و تاریراهرو. به دنبال ملتزم ركاب راه افتادم
ملتزم .  كوچك بودی سالن دریدر انتها. چند تكه مبل رنگ و وارنگ زوار در رفته قرار داشتند

گشود نكه به نفس نفس افتاده بودم و ی با وجود افتاد وىلخودش جلو ا.  ها هپل. ركاب در را 
از . كرد  می گشت پشت سرش را نگاه   می  برید، هر از گاهیشن  می  هِن و هِن مرا یمطمئنا او صدا

گرد كه . ده بودیبه سقف تار عنكبوت چسب. رفتم  می د باال ی بایزی تی ه گرد و غبار گرفتی ها هپل به پا
احساس كردم مرا . ستادیدر زدم، ملتزم ركاب همان جا ا.  اشاره كردیدرم ملتزم ركاب به یدیرس
ف چند لحظه منتظر یبالتكل. امدی نییدوباره در زدم باز صدا. امدی نییصدا. دیپا  می  یر چشمیز

داند   مینكه نی ای هبه نشان. دمیر تئاتر پرسیسپس رو به ملتزم ركاب كردم و از او راجع به مد. ماندم
گشودمی هريدستگ. باال انداخت یا هشان ستاد،  یملتزم ركاب همانجا ا.  در را چرخاندم و در را 



ز نشسته بود و یر تئاتر پشت میمد. اتاق محقر و كم نور بود.  كارش برودیانگار قصد نداشت پ
گشوده شدن در چرتش پاره شد و سر بلند كرد و به من و ملتزم ركاب كه پشت . زد  می چرت  با 

خواستم در را پشت سرم ببندم خواهش   می  زد و از من كه یا هز و دوستانیآم  لبخند محبتسرم بود،
ر تئاتر  پس از سالم یمد. كرد  می  قاب در به داخل اتاق نگاه یملتزم ركاب از تو. كرد در را نبندم

صف من در و.  كردی كه آنجا بودند، معرفیم برد و به كسانی مرا به اتاق گریك و احوالرپسیو عل
 . هرنها استی هل دانشكدیالتحص فارغ:  گفتیزیدآمیبا لحن تمج

 .ما هل كجا بود؟ از دم درِ دانشكده رد شدیالتحص  فارغ-
 .دییفرما  می  ی شكسته نفس-
م یشاهزاده ن... . به، چه خوب به:  زد و گفتی بر سر داشت لبخندیغذك تاج كای كه یمردريپ

 یشاهزاده به طرف شاهزاده خانم كه رو. امه نداد و ساكت شداو حرفش را اد.  به او كردینگاه
مثال وانمود كرد كه دارد در . كاستی منم شاه امریبابا:  نشسته بود خم شد و گفتك صندىلی

كنان به جز  یر بازیسا. دیگو  می م چه یم بشنویتوانست  می  گفت كه همه، ید اما طوریگو  می  یگوش
كنشیبود، خودشان را به نشنر برده یهمان كه مرا نزد مد  نشان ندادند اما نگاهشان یدن زدند و وا

ست یشاهزاده جوان ب.  كردیا ه احمقانی هفقط ملتزم ركاب خند.  من و شاهزاده سرگردان بودنيب
به او .  صاف و چربی مشكیزان و موهای آوی بود خپل، گرد، با غبغبیا هو هفت هشت سال

گر درس خونده، پس ا: انداخت گفت  می  باال یا هكه شانیدر حال. آمد شاهزاده باشد  می  نجا یا
اه بكنه كه یه بتونه مردم رو سیست بگه به  تو چه؟ كافی نی كار داره؟  اصالً به من چه؟ كسیچ

 .كا هم رفتهید آمریشا. گه درس خونده  می اه كردنم كه یتونه، برا س  می انشاءالله 
ر تئاتر بود كه گفت یفقط مد. ر تئاتر هم لبخند زدی مدیحت. ه هم لبخند زدندید، بقیو خودش خند

آره به من چه؟ و :  باال انداخت و ادامه دادیا هشاهزاده شان. دییآ  می مطمئن هستم كه باهم كنار 
نكه باب مزاح را باز كرده باشم گفتم خوب به تو چه؟ برافروخته جواب ی ای من با خنده برایوقت

. ومدهیاونم هنوز ن! گه به تو چه  می  به من ی كنيبب. یه ما رو سه پاچريگ  می ر ی زنيداد همه رو ماش
ر تئاتر ی مدیرنگ به رو. میش كسوتیم، پینجا صاحب نسقی باشه ما ایهر چ! به من همه چه

 .ه هم تو لب رفتندیو بق. نماند
 ...  چند شبی برا-

كه با انگشت اشاره به یدر حال. ر را قطع كرد و گفت آره خوب برا چن شبیشاهزاده حرف مد
گربه رقصونی كه ما اید بدونیاما با: د گفتیكوب  می م ا هنیس  .می ندارینجا 
گر قرار بود نقش لوط. مون چرایستم گربه برقصونم اما می من هم بلد ن-  بكنم ی را بازیا
 . برقصونمتیتونستم به خوب  می 

. زد  می م ا هنینوز داشت با انگشت به سه. ون زدندري گردنش بیاه د و رگیخون به صورتش دو
 یر چشمیگران مرا زید. ه شدريش به من خ  متورمیها  پلكیچشمانش را تنگ كرد و از ال



م كه رختكن هم بود مشغول یش از ورود ما به اتاق محقر گری كه ظاهرا پ شاهزاده خانم. دندیپائ  می 
كه به یر تئاتر در حالیمد. ش فرو بردیموهاش بود به ما پشت كرد و شانه را در یشانه كردن موها

گر وجود من یكنم د یه شده بود انگار منتظر كسب اجازه است گفت خوب گمان مريشاهزاده خ
 نگفت همانطور كه نگاهش را به یزی چیو چون كس. دییایست خودتان با هم كنار بیالزم ن

ر شاهزاده با اخم ینت مدپس از رف. شاهزاده دوخته بود عقب عقب از اتاق خارج شد و رفت
دم نه   می ادش یار خودم یه نفر رو ور دار بیبهش گفتم . مرد فقط بلده دردسر درست بكنهريگفت پ

 ید روی من تمام آنچه را كه من بایو بعد برا. كنه  می  یده زبون درازی كه هنوز از راه نرس می ه آدی
ك ی.  نبودیاه بازیس. ح دادیه توضك و جمله به جملیك به یگفتم   می كردم و   می صحنه 

زش از قبل ی همه چش وجود نداشت وىلی برای مزه بود كه با آنكه ظاهرا متنی بی هشنامینما
كرد   می م حرفم را قطع ی بگویزیخواستم چ  می حات شاهزاده هر بار كه یدر ضمن توض. روشن بود

 .اورمی بر زبان بییا ه كلمیگذاشت حت میو ن
گرم . یایست ادا و اطوار بیالزم ن. نهیش همهم. ت شدی حال- س، برب ین حرفا رو بنوی ایخوا  می ا

گه مِن ویوا. ادت نرهیحفظ كن،   ؟یسواد كه دار! سیبنو! یمِن بكن  به حالت ا
ستاده بود با ینه ای بود و تمام مدت پشت سر شاهزاده دست به سیملتزم ركاب كه جوان تنومند

نكه ی ایآور كه من برا آنقدر مالل. آور بود  ماللیشینما. از شدشش بیدن سئوال شاهزاده نیشن
توانست   می  كه هر شب یشینما. اندازمیشرت باال بیالس بی دو گیكیبتوانم تحمل بكنم مجبور بودم 

 یحت. شاهزاده خرفت بود.  سر و تهی، بی بود كهنه، تكراریزی نو و تازه بشود چیشیبدل به نما
توانست بزند و   یم ن صحنه حرف معموىلیرو. رود  می ك شاهزاده انتظار یر از آنكه از ت خرفت
 .دیكش  می  عاشق بودن آه سوزناك ی هكرد و به نشان  می  را تكرار  ها هشیدائم كل

 . ما تشنهیآفتاب سوزان است و لبها. می انتها سرگردان بمانیابان بین بید در ایگر بای چند روز د-
 یحوصلگ ی با بكشان ازهیخم. ده بودمیمن وسط صحنه دراز كش. دی بار آه كشني صدمیبرا

. د، خارج از منتی جدیا هجمل. ارنیب) ۲( كوووالی سرور عنرتم پسپی هبگم واس: جوابش دادم
 یا باز به جای عنرت، ییگو  می د به من یا بگویتوانست برپسد   می  هست؟ ی چی نگفت پسپیحت

توانست دست   می . می بگویگریز دی بر وزن عنرت چیاه بازیل س عنرت، تا من منباب روایانور گفت
بان چشمانش كرد و  هیدستش را دوباره سا. دن زدیخودش را به نشن. چ نگفتیكم برپسد، اما ه

 رود؟  می ن راه به كجا یغالم، ا: دیپرس
 .دونم  یم  من، به رم، چه ی هعم) ٤(، به قربِ )۳( چند بار بگم؟ به پشت صحنه، به قربستون -
 همان ی ه خصمانه به من كرد و دوباره دنبالیم نگاهی آورد، نینيدستش را پا. دی خندیكی
 . را كه از بر بود گرفتییزهایچ
 شود؟  می لقا روشن   مثالِ مهی چشمان ما به جمال بی ك-



گه تا اون وقت ی صدایش، وقتی، آخر نما)٦(شوما) ٥ (ی چسما-  خروپف همه در اومد، تازه ا
 .ق نرفته باشهبر
 یكی.  سالن نشسته بودندیچند نفر تو. م نشستم و به سالن چشم دوختمیدر جا. دی خندیكی

 .ش بودین شب نمایآخر. دیخند  می خورد و همان بود كه   می تخمه 
 ! منیلقا  مه-

 .دنش سر رفتیم از دست آه كشا هحوصل. دیو آه كش
 .نجا بتمرگیا ای ب-

. گزه رفت لب. دیبه طرف من چرخ. بان چشمانش كرده بود هیش را سـاشاهزاده كه دو بـاره دست
و دستم را به طرفش ! نجایا ای؟ بیاد زدم مگه كریت فریدم و با عصبانیدست بر كف صحنه كوب

 .آمد! موچ، موچ: دمیگرفتم و موس كش
 .رو تكون بده) ۷( حاال دمبت-
ك كرد و با ی را به گوشم نزددهانش. به طرف من خم شد. ده استیش پریدم رنگ از روید

شو یچرا امشب نما: د زمزمه كردیگو  می دم چه یشن  می  كه من هم به زحمت یت اما طوریعصبان
م را یر بغل من و بازویدست گذاشت ز! اری در نیباز! احمق! ؟ جواب منو بدهیكن  می خراب 

 .رفت  می ج یسرم گ. گرفت و خواست مرا از جا بلند كند
 ؟ی كمرت كوفت بكن میه كی یتونست مین: شاهزاده در گوشم زمزمه كرد

 انتها یابان بین بید در ایگر بایچند روز د.  ما تشنهیآفتاب سوزان است و لبها!  زیبرخ!  غالم-
 ... مایاه بل. میسرگردان بمان

 .ارنی كوال بی سرور عنرتم پسپی ه  بگم واس-
خود من هم . دندین بار دو نفر خندیا.  حداقل برپسدتوانست  می  هست؟ ی چی نگفت پسپیحت
كردم از من   می د او را وادار یبا. ف كردمی احساس كردم كنف شده است كیوقت. م گرفته بودا هخند

گر جملخواست به او حاىل  می  هست، دلم ی چیبرپسد پپس  كه هر شب و ی خارج از متنیا ه كنم ا
 مرا در یشاهزاده كه هنوز بازو. خورد  ی عالم بر نمیچ جاید به هیهر بار تكرار كرده است بگو

؟ مگه قبال برات یا هغیگه چه صی دیر لب گفت پسپید و زیدست داشت، مرا به طرف خودش كش
 هر كه ید بگیادت رفت؟ بای؟ ی نكردیشب بازی؟ مگه دید بگی بای چی نكردم چینيتع

 .دمیشن  می ش را ا ه دندان قروچیصدا. طاووس خواهد جور هندوستان كشد
دن؟ اَ ی؟ زبونتو بریپت افتاد  به پت ویچرا مـثه چـراغ موش. بلندتر بگو). ۸(شنفم   ی؟ نمی چ-
 ؟ینم زبون داریبب. اَ َا اَ اَ اَ اَ: بگو! كن
 . نگفتیزیچ
 .تا هدی خدا بزنه تو كمر بریدِ اله.  نشنفتم-
 .چ نگفتیه



 ).۹(الله  كیآبار! دتر بگو رو بلنیچیخو همون ه. ی نگیچی هی فقط بلد-
 .دمیش كشا ه چانیبا انگشت اشاره چند بار رو

 .بابا جون دهنتو باز كن.  اَقو اَقو قندت بده-
 . خنده آمدیصدا

 !الله، دهنتو باز كن كی آبار-
. ني زمی روی ه، فرشتنيخوب و نازن) ۱۰(ن دخمل ین، صد آفریآفر: و تا دهن باز كرد رقصان گفتم

 یصدا. گهیتو باز كن د اون گاله) ۱۱(ت داد زدم دِالمذب یبا عصبان. مه راه بستیندهانش را در 
گرم را یدست د. اوردمی خودم نیبه رو. م درد گرفتیبازو. م را فشار دادیدوباره بازو. خنده آمد

 هر كه یید بگوی بلندتر گفت بایكم. شنوم و منتظر ماندم ینكه نمی ای ه گوشم كردم به نشانی هكمان
 .اووس خواهد جور هندوستان كشدط
 ).۱۲( خواهد جور هندونستان ی هر كه پسپ-
 یم را گرفت و خارج از منت توا هقی صحنه است، با دو دست یادش رفت كه رویك آن ی یبرا

 .ه؟ لبخند بر لبانم نقش بستی چیگه چی دیپسپ! یاد زد احمقِ عوضیصورتم فر
 .كنه  می  همونه كه زبونو باز ی پسپ-

 .هخند
كه وارد.  زبونتو باز كنمیخوا  می . هی خارج-  .یشوما 
 كه شروع ی خودش از موقعی ه كه به گفتید، خارج از متنی جدی هك جملی بار بود كه ني اولیبرا

ساكت شد، مرا به طرف . شد  می  یكرد، بر لبانش جار  می ش كرده بود دائم تكرار یبه كار نما
سرگردان . م كردیسپس رها. ؟ واست دارمیكن  می منو كنف : د و دوباره در گوشم گفتیخودش كش
گر رو.  كالفه شده بودیفیاز بالتكل. دید بگویگر چه بایانست دد  ینم. شده بود م ی صحنه نبودیا

 از یكی به جان یداد، همانطور كه با پس گردن  می  نشان یگریتش را به شكل دیحتما عصبان
د سماق یادش رفته بود بگویمالزم كه حكم پادو را هم داشت  كه ی رختكن افتاد وقتی تونيمالزم
بان چشمانش  هیدستش را سا. زندیكرد، نر  می ش زهر مار ی كه هر شب قبل از نماییاه ب كبایرو

 رود؟  می ن راه بـه كـجا یغـالم، ا: ـدی لـرزان و گرفـته پرسییكرد و دوباره با صــــدا
 ).۱٥(، به فووت )۱٤(ـرگ، بـه مـووت به م). ۱۳ (ی زدگی به آخـر آخـرا-

 ی قصابی هخته به قناری جانِ آویف دستانش از دو طرف تنش همچون دو شقه گوشت بیبالتكل
حاال من بودم . گردد  می  یزی انداخت انگار كه دنبال راه گرینش نظریبه باال و طرف. زان شدندیآو

. كردم  می  یاه، نقشِ مسلط را بازینقشِ س گفنت نداشت و من باالخره ی برایگر حرفیو او، و او د
 در آوردم یمیك نیب تنبانم و یدست كردم تو ج. دندیخند  می ان یش جان گرفته بود و تماشاچینما

 .و به طرفش گرفتم
 .ادیسر جاش ب) ۱۷(د علقتیا بزن شای؟ بیهس) ۱٦( كه تنشهیمگه نگفت! ا لب تر كنی ب-



 .ن علقش كجا بودی ما رو باش ایزك: دمییو خودم واگو
 .زنم  می پس از بازگشت گردنت را : دیلش رسیشه به ذهن علیك كلیان ین میدر ا. خنده

 .ین جوریا. بزن به تنبك! ی زك-
ولن در ی وی كه صدا كردم در حاىلاىلی خی صحنه گذاشتم و شروع به نواخنت تنبكی را رویمین
 .آوردم  می 

 .ینا ی نی نای نانای نای نا-
 دستانش را بلند كرد با خوشحاىل.  كردم او برقصدینا  ی نینا  ین بود كه هر وقت من نایقرارمان ا

ت در یمن با احساس رضا. دندیهمه خند. كنف شد. گر نخواندمیخواست قر بدهد كه من د  می و 
ك جرعه از یان گرفتم و گفتم سالم، ی را به طرف تماشاچینكه بطری را باز كردم و پس از ایبطر

 از یكی.  را بستمیتلخ بود و بد مزه؛ در بطر. دمیدم، با پشت دست به دهانم كشیشآن نو
كه غم نباشهیكیها از درون تار یتماشاچ  یني صحنه باال و پایشاهزاده رو.  داد زد بره اونجا 

 .ستادیدست به بناگوش برد و گوش ا. ستادیرفت، ا  می 
 .دیآ  می  پا ی غالم صدا-
 .ادی  می ) ۱۸( ابسی پای آره صدا-
 .زاد استی آدمی پای صدا-

شاهزاده كه . ش را گرفتم و از جا بلند كردمیك شدم و مچ پایاز جا برخاستم و از پهلو به او نزد
 ؟یكن  می  كا ی گفت چی؟ عصبانییمنتظر بود از من بشنود آفتاب زده به مغزت، چه صدا

ده ییسا) ۲۰( نلعت بكنن؟ سمباتیچرا نگفت. نكردن) ۱۹(نلعشم . ابو بودی ی پای نع، صدا-
گین بیشن، در ا  می   م؟یاری بريابان سوزان نلعبند از كجا 

 ؟یا هن احمق را چرا با خودت همراه كردی به من بزند و برپسد ایگردن ك پسیست ی نی كس-
؟ تلوتلو یا هن احمق را چرا با خودت همراه كردی محكم به او زدم و گفتم ایك پس گردنیمن 

م به پدرم شاه یش باز گشتی به ملك خویوقت: شهیو باز كل. صمانه به من چشم دوختخورد و خ
 . ترا خواهم دادیها یشاهان گزارش زبان دراز

  به كدوم پدرت؟-
 ك آدم چند پدر دارد، احمق؟ی مگر -
كه آدم ن-  .یسی شوما 
 .م راگرفتا هقی
  پس چه هستم ملعون نمك به حرام؟-
 .یا ه شوما شازد-

كرد، بادا هقی. ده خنیصدا  به غبغب انداخت، دست به كمر زد و گفت بله بله، البته، یم را رها 
 . و زماننياسباب افتخار زم



 .اسباب اُفتِ خر) ۲۱( بعله-
ه به من و او ی ابدا قضد وىلیفهم  می  یمسئله را شخص. كرد  می  یاحساس كنف. دندیهمه خند

 یالس لعنتین چند گیكردم، كاش ا  می دم كه یفهم  می  همان را یش روحوضیمربوط نبود، من از نما
كس چ یگر هیشاهزاده ساكت شد و د. ش آمده استی پی مستیال نكند از روی خیرو نزده بودم تا 

 گذاشت و یفیرفت و پس از چند لحظه بالتكل  می  یني صحنه باال و پاینگفت فقط متفكرانه رو
.  صحنهیتنها رو. ترس برم داشت. ن مـانـدم و خـودممـ.  بلند از صـحنـه خـارج شـدیها با قدم
 یدست و پا. كردم كه بگذارد و برود   می، اصال تصورش را نرا نداشتم یكین یر اانتظافقط 

م، یگر جوش خورده بودیكدی نداشت، ما به یبدون وجود شاهزاده غالم معن.  خودم را گم كردم
من اصال قصد نداشتم كه كار را به . ته باشد وجود داشیگریتوانست بدون د یك از ما نمیچیه
 سر هم بكنم یا هز تازیردم چک ی نمیچ وجه سعیكند به ه  می  نيدانستم چن  می ن جا بكشانم و اگر یا

كه بودم خشكم زدی یبرا. دادم  می و به همان كه بود تن  آرزو كردم . ك لحظه ماتم برد و همانجا 
 عرق رفتم، یبه طرف بطر.  نكردوىل. د پرده را بكشندیلش برسد و بگویكاش حداقل به ذهن عل

از دهان .  را به دهان بردمی صحنه برداشتم، بدون آنكه درش را باز بكنم بطریآن را از رو
 را به طرف كف صحنه یسر بطر. ادی در نمیزی میزیدورش كردم و بعد گفتم پس چرا ازش چ

 .تكان دادم
پس . خورد  می خور نبود آدم  شازده كه عرق. ندق بالختش تو خی ریك.  مصبتو شكر تموم شد-
  بود؟یك

 كف صحنه را كه نگاه یها  درزیگردم ال  می  صحنه ی رویزیكردم دنبال چ  می كه تظاهر یدر حال
كنمیرو پدزد ون دزد یلی چهل مني بیحاال چطور: اد بر آوردمیكردم فر  می   . دا 

 .خنده
 .یددونم، مالزم تو بو  می ! نه!  نه-

كردمیكی یانگشتم را ال   از درزها 
 ؟یم شدی؟ كجا قایینجای ا-

 .خنده
گه پ-  .ا باباشیدم شازده بخوردت   می دات كردم ی ا

دستم را . دیرس ی به ذهنم نمیزی چكردم وىل  می ها را سرگرم  ی تماشاچیك طورید یبا. خنده
اد، خوابتون برد، ی  می  خروپف ی گفتم صدایا هستادم، بعد از لحظی گوشم كردم و گوش ای هكمان
 .دمیموس كش! شازده

 خروپف یصدا! ایب. شه  می مقا روشن   مثال مهیاالن چسمات به جمال ب.  برگرد باباجون، برگرد-
 .تا برقا نرفنت خودتو برسون. مردم در اومد

 . خنده آمدیصدا



 . منم روشن بشنیار تا چسمایام دستخوش واسه من ب یمیه نی!  بدو بابا-
دم و ی خود چرخیدر جا. دمی پا شنیشدم كه صدا  می كم كم داشتم كالفه .  از شاهزاده نشدیخرب
نكه هر بار شاهزاده را یبا وجود ا.  صحنه ظاهر شدندیدم كه شاهزاده و دو تا ملتزم ركاب روید
اك م قلب خوشحال شدم و در مقابلش به خیدن او از صمینبار از دیشد ا  می دم چندشم ید  می 

 .افتادم
گورتو گم كرده بودی ه شازد-  ؟ی گرام تپاز كجا 

گرفتند و از جا بلندم یك بازویر یك زیدو ملتزم ركاب از دو طرف به سمت من آمدند و هر   مرا 
دنش را ی نفس كشیك به او كه صدایآنقدر نزد. كردند و در مقابل شاهزاده نگاهم داشتند

 .دمیشن  می 
 .ره  می ن راه به كجا یكه اكنم   می   حاال بت حاىل-

 از یكیبا چشم به .  سابقهیب. افته بودی استحكام یش نوعیصدا. دیبار  می از چشمانش شرارت 
م نشست و ا ه گردی از آنها رویكی.  خواباندندني زمیدو مالزم مرا رو.  كردیا ه اشارنيمالزم

بان چشمانش  هیكه دستش را سایشاهزاده در حال. آمد ینفسم در نم. ستادی كنار شاهزاده ایگرید
 رود؟  می ن راه به كجا ید غالم ایكرده بود پرس

 . به شب اول قرب-
 خودم یصدا. اد بزنمید و من فقط توانستم به زحمت فریچی صحنه پی در فضایزی چ  زوزهیصدا

وزن . ده بودستای سرم ایشاهزاده باال. آمد و فضا را قُرق كرده بود  می رفت و   می دم كه یشن  می را 
از درد به خود . سوختند  می م یلبانم خشك شده بودند و پاها. كرد  می  ینیم سنگا ه گردیمالزم رو

. آمد  می زد   می  كه شالق ی نفس نفس مالزمیصدا. ستادیك آن شالق از حركت ای. دمیچیپ  می 
ابان ین بیدر اگر یچند روز د: دیچی شاهزاده در گوشم پیصدا. صحنه به حركت در آمده بود

ادم رفته ی یمن حت! غالم.  ما تشنهیآفتاب سوزان است و لبها. می انتها سرگردان بمانیسوزانِ ب
 شالق بلند شد و دوباره شروع به دست و پا زدن ی ه زوزیصدا. گفتم  می د یبود چه در جوابش با

 .آمد  می  شاهزاده یصدا. اد كردمیو فر
كانای یخواه  می  ی غالم پپس-  ؟یدادراا 

 .قهقهه زد. دیو خند
 . به دادم برسدیكی -

 .آمد  می  خنده ی سالن هم صدایاز تو
 ....ابان سوزانین بیگر در ای چند روز د-
 یمالزم از رو. دندیاز زدن دست كش. هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد: اد زدمیفر
 یروبرو. ر بغلم را گرفته بودندیزهر دو .  مرا از جا بلند كردیگریم برخاست و به كمك دا هگرد

 .ان كف زدندیتماشاچ. سوختند  می م یكف پاها. ده شدیپرده كش. میستادیها ا یتماشاچ



_____________________________ 
) ۸(دمت ) ۷(شما ) ٦(به ضم چ؛ چشم ) ٥(قرب ) ٤(قربستان  ) ۳(كوال  یپپس) ۲(وار ید)۱(
) ۱٥(موت ) ۱٤ (یزندگ) ۱۳(هندوستان ) ۱۲(المذهب ) ۱۱(دخرت ) ۱۰(الله  بارك)۹( شنوم  ینم

 بله) ۲۱(ت یها سم) ۲۰(نعل ) ۱۹(اسب ) ۱۸(عقل ) ۱۷(تشنه ) ۱٦(فوت 
 

 :از همني نویسنده نزد آمازون منتشر شده است
 )شش داستان کوتاه(شاهزاده و سیاه  -
 )رمان(هیچکس  -
 )شعر(سحرگاهان  -

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-
keywords=mehran+zanganeh 
 

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=mehran+zanganeh
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=mehran+zanganeh

