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 Satire طنز

  
  مھران زنگنه

 ٢٠١٣ فبروری ٢٨

  

  ١شاھزاده و سياه
               

  اين راه به كجا می رود؟: شاھزاده رو به انتھای صحنه كرد و پرسيد

  .یمی خوره، مگه كور) ١(به ديفال : گفتم

من .  كه باال انداخته بودم نبودئیشايد ھم كار، كاِر گيالس ھا. حتما مست بودم. كاشكی چند گيالس اضافه را نزده بودم

. اصال مگر شده است كه من مست نباشم؟ تازه آنقدرھا سياه نبودم. كه ھر شب مست، سياه مست می رفتم روی صحنه

پريشب، بعداز . ، مثل كفش ھای سياه ورنی زير نور می درخشيدواكس زده. صورتم سياه بود. صورتم را نمی گويم

. ديشب مردم به من چپ چپ نگاه می کردند وقتی می آمدم سر كار. صورتم را گربه شور شستم. نمايش حوصله نداشتم

تادند و خوب شد كه دير وقت از خانه زدم بيرون و بچه ھا  توی خيابان بازی نمی كردند وگرنه حتما دنبالم راه می اف

بر حسب . اين كار را ھم تصادفی پيدا كردم. پيدا كردن كار بعدی را داشتمۀ وقتی  می  آمدم دلشور. مرا ھو  می  كردند

به عنوان . كار دادۀ وقتی فھميد كه دانشجوی تئاتر بوده ام به من وعد. اتفاق توی عرق فروشی ميكده مدير تئاتر را ديدم

شاھزاده : چارچوب نمايش روشن بود.   می  كردمئیكافی بود كمی بديھه سرا. حوضیسياه توی يك نمايِش رو . سياه

وصف شاھزاده خانم را  می  شنود، نديده، يك دل نه صد دل عاشق شاھزاده خانم  می  شود و بار سفر  می  بندد تا به 

  .  قرار شد من نقش غالم سياه او را بازی بكنم. خواستگاری او برود

  . مدير گفت. بدون متن.  آزادكامالً .  آزاد-

بـا خوشحالی پذيرفتم، نه فقط به اين دليل، كه كفگير به ته ديگ خورده بود و مدتی بود كه پيش مسيو عرِق نسيه  می  

خوردم و كم كم طوری شده بود، كه وقتی پايم را توی عرق فروشی  می  گذاشتم مسيو مثل برج زھر مار می شد و با 

روی صحنه بايد حكومت  می  كردم، مركز ثقل . ی  كرد، بلكه خوِد نمايش ھم باب دندان من بودنگاھش مرا مالمت  م

ھر چيز كه به ذھن  می  رسيد  می  توانست بر زبان بيايد، فقط كافی بود . نمايش، و مزخرف سر ھم  می  كردم

  .قرارمدار بازی را  می  گذاشتمبايد  می  رفتم و ديگر بازيگران را  می  ديدم و با آنان . تماشاچيان بخندند

روی يك تابلوی نئون غبارآلوده كه زمانی ظاھراً شب ھا روشن خاموش  می  شده است، نوشته . الله زار، تئاتر مشعل

دو طرف در . آن افتاده بودۀ در كناِر نوشته  نقش يك مشعِل مشتعل ديده  می  شد كه تكه ای از دست. بود تئاتر مشعل

                                                 
  . اين داستان در مجموعه داستانی به ھمين نام چاپ شده است 1
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روی ويترين سمت راست ايستادم و ه روب. ن عكس ھای شاھزاده و ساير بازيگران نصب شده بودندورودی توی ويتري

وقتی  . شاھزاده خانم و نديمه اش توی حاالت مختلفۀ چند عكس رنگ و رو رفته و زردشد. عكس ھا را تماشا كردم

به زحمت  می  شد . ظر  می  رسيدتوی عكس جوان به ن. فروش بليط ديدمۀ می  خواستم وارد بشوم نديمه را توی گيش

از كنار گيشه كه  می  خواستم بگذرم . تشخيص داد كه اين ھمان زنی است كه توی عكس در حال رقص عربی است

  .گفتم با مدير كار دارم. شنيدم كه گفت ھی كجا؟ صدای كلفت و غير زنانه ای داشت

   چی كار داری؟-

  . قراره اينجا كار بكنم-

  .ا وارسی كردبا چشم سراپايم ر

  . وايسا ھمينجا-

  .  فھميدم ملتزم ركاب است، آمداكبری، كه بعداً ! اكبری! و بعد به طرف راھرو سر كشيد و فرياد زد اكبری

  ! اين آقا دنبال كار  می  گرده، ببرش پيش مدير-

  ی كار بلدی؟چ: وقتی به سمت او برگشتم پرسيد. داشتيم از او دور  می  شديم كه شنيدم مرا صدا  می  كند

  .  ھيچ كار-

    پس واسه چی اومدی؟-

  .می  خوام شاه بشم:  خنديدم و گفتم

  .تو كاری نباشه، وقتتو تلف  می  كنیۀ گمونم اينجا واس.  شاه كه ما داريم-

ن كوچك  می  خورد كه در آن چند تكه مبل رنگ و وراھروی تنگ و تاريك به يك سال. به دنبال ملتزم ركاب راه افتادم

خودش جلو افتاد . پله ھا . ملتزم ركاب در را گشود. در انتھای سالن دری كوچك بود. ارنگ زوار در رفته قرار داشتندو

 او صدای ِھن و ِھن مرا  می  شنيد، ھر از گاھی بر می  گشت كه به نفس نفس افتاده بودم و مطمئناً  ولی با وجود اين

به سقف تار عنكبوت چسبيده . تيزی بايد باال  می  رفتمۀ  غبار گرفتاز پله ھای گرد و. پشت سرش را نگاه  می  كرد

احساس كردم مرا زير . در زدم، ملتزم ركاب ھمان جا ايستاد. به پاگرد كه رسيديم ملتزم ركاب به دری اشاره كرد. بود

سپس رو به ملتزم . ندمبالتكليف چند لحظه منتظر ما.  نيامدئیدوباره در زدم باز صدا.  نيامدئیصدا. چشمی  می  پايد

در را ۀ دستگير. كه نمی  داند شانه ای باال انداخت اينۀ به نشان. ركاب كردم و از او راجع به مدير تئاتر پرسيدم

. اتاق محقر و كم نور بود. ملتزم ركاب ھمانجا ايستاد،  انگار قصد نداشت پی كارش برود. چرخاندم و در را گشودم

با گشوده شدن در چرتش پاره شد و سر بلند كرد و به من و ملتزم . بود و چرت  می  زدمدير تئاتر پشت ميز نشسته 

ركاب كه پشت سرم بود، لبخند محبت آميز و دوستانه ای زد و از من كه  می  خواستم در را پشت سرم ببندم خواھش 

ئاتر  پس از سالم و عليك و مدير ت. ملتزم ركاب از توی قاب در به داخل اتاق نگاه  می  كرد. كرد در را نبندم

فارغ : در وصف من با لحن تمجيدآميزی گفت. احوالپرسی مرا به اتاق گريم برد و به كسانی كه آنجا بودند، معرفی كرد

  .ھنرھا استۀ التحصيل دانشكد

  . فارغ التحصيل كجا بود؟ از دم دِر دانشكده رد شده ام-

  .دئي شكسته نفسی  می  فرما-

او . شاھزاده نيم نگاھی به او كرد... . به به، چه خوب:  كاغذی بر سر داشت لبخندی زد و گفتپيرمردی كه يك تاج

بابای : شاھزاده به طرف شاھزاده خانم كه روی يك صندلی نشسته بود خم شد و گفت. حرفش را ادامه نداد و ساكت شد

ری گفت كه ھمه،  می  توانستيم بشنويم چه   وانمود كرد كه دارد در گوشی  می  گويد اما طومثالً . منم شاه امريكاست

ساير بازی كنان به جز ھمان كه مرا نزد مدير برده بود، خودشان را به نشنيدن زدند و واكنشی نشان ندادند . می  گويد
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شاھزاده جوان بيست و ھفت . احمقانه ای كردۀ فقط ملتزم ركاب خند. اما نگاھشان بين من و شاھزاده سرگردان بود

 در حالی. به او  می  آمد شاھزاده باشد. له ای بود خپل، گرد، با غبغبی آويزان و موھای مشكی صاف و چربھشت سا

اگر درس خونده، پس اينجا چی كار داره؟  اصالً به من چه؟ كسی نيست بگه به  تو : كه شانه ای باال  می  انداخت گفت

  .مريكا ھم رفتهاشايد . تونه، برا سياه كردنم كه  می  گه درس خوندهچه؟ كافيه بتونه مردم رو سياه بكنه كه انشاءهللا  می  

فقط مدير تئاتر بود كه گفت مطمئن ھستم كه باھم كنار  . حتی مدير تئاتر ھم لبخند زد. و خودش خنديد، بقيه ھم لبخند زدند

كه باب مزاح را باز  نده برای اينآره به من چه؟ و وقتی من با خ: شاھزاده شانه ای باال انداخت و ادامه داد. دئيمی  آ

ببين كی به من  . كرده باشم گفتم خوب به تو چه؟ برافروخته جواب داد ھمه رو ماشين زير  می  گيره ما رو سه پاچی

رنگ به روی . ھر چی باشه ما اينجا صاحب نسقيم، پيش كسوتيم! به من ھمه چه. اونم ھنوز نيومده! می  گه به تو چه

  .و بقيه ھم تو لب رفتند. دمدير تئاتر نمان

  ...  برای چند شب-

كه با انگشت اشاره به سينه ام  می  كوبيد  در حالی.  شبدشاھزاده حرف مدير را قطع كرد و گفت آره خوب برا چن

  .اما بايد بدونی كه ما اينجا گربه رقصونی نداريم: گفت

 نقش لوطی را بازی بكنم  می  تونستم به خوبی اگر قرار بود.  من ھم بلد نيستم گربه برقصونم اما ميمون چرا-

  .برقصونمت

چشمانش را تنگ . ھنوز داشت با انگشت به سينه ام  می  زد. خون به صورتش دويد و رگ ھای گردنش بيرون زدند

از  پيش شاھزاده خانم  كه ظاھراً . ديگران مرا زير چشمی  می  پائيدند. ش به من خيره شدم متوركرد و از الی پلك ھای

ورود ما به اتاق محقر گريم كه رختكن ھم بود مشغول شانه كردن موھايش بود به ما پشت كرد و شانه را در موھايش 

كه به شاھزاده خيره شده بود انگار منتظر كسب اجازه است گفت خوب گمان می كنم ديگر  مدير تئاتر در حالی. فرو برد

و چون كسی چيزی نگفت ھمانطور كه نگاھش را به شاھزاده دوخته بود . دئيوجود من الزم نيست خودتان با ھم كنار بيا

بھش . پس از رفتن مدير شاھزاده با اخم گفت پيرمرد فقط بلده دردسر درست بكنه. عقب عقب از اتاق خارج شد و رفت

و بعد برای . ی  كنهگفتم يه نفر رو ور دار بيار خودم يادش  می  دم نه يه آدمی  كه ھنوز از راه نرسيده زبون درازی  م

. سياه بازی نبود. من تمام آنچه را كه من بايد روی صحنه  می  كردم و  می  گفتم يك به يك و جمله به جمله توضيح داد

در ضمن .  متنی برايش وجود نداشت ولی ھمه چيزش از قبل روشن بودكه ظاھراً  بی مزه بود كه با آنۀ يك نمايشنام

 بر زبان ی می  خواستم چيزی بگويم حرفم را قطع  می  كرد و نمی گذاشت حتی كلمه اتوضيحات شاھزاده ھر بار كه 

  .بياورم

ی اين حرفا رو بنويس، ببر حفظ كن، يادت ھاگرم  می  خوا. یرالزم نيست ادا و اطوار بيا. ھمش ھمينه.  حاليت شد-

  سواد كه داری؟! بنويس! وای به حالت اگه ِمن و ِمن بكنی. نره

ال شاھزاده ؤ كه جوان تنومندی بود و تمام مدت پشت سر شاھزاده دست به سينه ايستاده بود با شنيدن سملتزم ركاب

كه بتوانم تحمل بكنم مجبور بودم يكی دو گيالس  آنقدر مالل آور كه من برای اين. نمايشی مالل آور بود. نيشش باز شد

نمايشی نو و تازه بشود چيزی بود كھنه، تكراری، بی سر و نمايشی كه ھر شب  می  توانست بدل به . بيشتر باال بيندازم

روی صحنه حرف معمولی نمی  . كه از يك شاھزاده انتظار  می  رود حتی خرفت تر از آن. شاھزاده خرفت بود. ته

  .عاشق بودن آه سوزناك  می  كشيدۀ توانست بزند و دائم كليشه ھا  را تكرار  می  كرد و به نشان

  .آفتاب سوزان است و لبھای ما تشنه. بايد در اين بيابان بی انتھا سرگردان بمانيم چند روز ديگر -

ۀ بگم واس: خميازه كشان با بی حوصلگی جوابش دادم. من وسط صحنه دراز كشيده بودم. برای صدمين بار آه كشيد

؟  می توانست بپرسد يا حتی نگفت پسپی چی ھست. جمله ای جديد، خارج از متن. بيارن) ٢(سرور عنترم پسپی كوووال
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 عنتر، يا باز به جای انور گفتی عنتر، تا من منباب روال سياه بازی بر وزن عنتر چيز ديگری ئیبگويد به من  می  گو

دستش را دوباره سايه بان چشمانش كرد . خودش را به نشنيدن زد. می  توانست دست كم بپرسد، اما ھيچ نگفت.  بگويم

  به كجا  می  رود؟غالم، اين راه : و پرسيد

  .من، به رم، چه  می  دونمۀ عم) ۴(، به قرِب )٣( چند بار بگم؟ به پشت صحنه، به قربستون -

  . را كه از بر بود گرفتئیھمان چيزھاۀ ن آورد، نيم نگاھی خصمانه به من كرد و دوباره دنبالئيدستش را پا. يكی خنديد

  ی  شود؟ كی چشمان ما به جمال بی مثاِل مه لقا روشن  م-

  .، آخر نمايش، وقتی صدای خروپف ھمه در اومد، تازه اگه تا اون وقت برق نرفته باشه)۶(شوما) ۵( چسمای -

يكی تخمه  می  خورد و ھمان بود . ن نشسته بودندوچند نفر توی سال. در جايم نشستم و به سالن چشم دوختم. يكی خنديد

  .آخرين شب نمايش بود. كه  می  خنديد

  ! من مه لقای-

  .حوصله ام از دست آه كشيدنش سر رفت. و آه كشيد

  . بيا اينجا بتمرگ-

دست بر كف صحنه . لب گزه رفت. به طرف من چرخيد. شاھزاده كه دو بـاره دستش را سـايه بان چشمانش كرده بود

  .آمد! وچ، موچم: و دستم را به طرفش گرفتم و موس كشيدم! كوبيدم و با عصبانيت فرياد زدم مگه كری؟ بيا اينجا

  .رو تكون بده) ٧( حاال دمبت-

دھانش را به گوشم نزديك كرد و با عصبانيت اما طوری كه من . به طرف من خم شد. ديدم رنگ از رويش پريده است

بازی ! احمق! چرا امشب نمايشو خراب  می  كنی؟ جواب منو بده: ھم به زحمت  می  شنيدم چه  می  گويد زمزمه كرد

  .سرم گيج  می  رفت. دست گذاشت زير بغل من و بازويم را گرفت و خواست مرا از جا بلند كند! اردر ني

  نمی تونستی يه كمی  كمتر كوفت بكنی؟: شاھزاده در گوشم زمزمه كرد

لب . چند روز ديگر بايد در اين بيابان بی انتھا سرگردان بمانيم. آفتاب سوزان است و لبھای ما تشنه!  برخيز!  غالم-

  ...ھای ما

  .سرور عنترم پسپی كوال بيارنۀ  بگم واس-

وقتی . خود من ھم خنده ام گرفته بود. اين بار دو نفر خنديدند. حتی نگفت پسپی چی ھست؟  می  توانست حداقل بپرسد

 به بايد او را وادار  می  كردم از من بپرسد پپسی چی ھست، دلم  می  خواست. احساس كردم كنف شده است كيف كردم

. او حالی كنم اگر جمله ای خارج از متنی كه ھر شب و ھر بار تكرار كرده است بگويد به ھيچ جای عالم بر نمی  خورد

شاھزاده كه ھنوز بازوی مرا در دست داشت، مرا به طرف خودش كشيد و زير لب گفت پسپی ديگه چه صيغه ای؟ مگه 

بازی نكردی؟ يادت رفت؟ بايد بگی ھر كه طاووس خواھد جور ن نكردم چی چی بايد بگی؟ مگه ديشب ييقبال برات تع

  .صدای دندان قروچه اش را  می  شنيدم. ھندوستان كشد

. اَ اَ اَ اَ اَ اَ : بگو! چرا مـثه چـراغ موشی به پت و پت افتادی؟ زبونتو بريدن؟ اَ كن. بلندتر بگو). ٨( چی؟ نمی  شنفم -

  ببينم زبون داری؟

  .چيزی نگفت

  . ِد الھی خدا بزنه تو كمر بريده ات. نشنفتم-

  .ھيچ نگفت

  ).٩(آباريك هللا ! خو ھمون ھيچی رو بلندتر بگو.  فقط بلدی ھيچی نگی-

  .با انگشت اشاره چند بار روی چانه اش كشيدم
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  .بابا جون دھنتو باز كن.  اَقو اَقو قندت بده-

  .صدای خنده آمد

  ! آباريك هللا، دھنتو باز كن-

دھانش را در نيمه . روی زمينۀ خوب و نازنين، فرشت) ١٠(آفرين، صد آفرين دخمل : رد رقصان گفتمو تا دھن باز ك

. دوباره بازويم را فشار داد. صدای خنده آمد. اون گاله تو باز كن ديگه) ١١(با عصبانيت داد زدم ِدالمذب . راه بست

. كه نمی شنوم و منتظر ماندم اينۀ م كردم به نشانگوشۀ دست ديگرم را كمان. به روی خودم نياوردم. بازويم درد گرفت

  . ھر كه طاووس خواھد جور ھندوستان كشدئیكمی بلندتر گفت بايد بگو

  ).١٢( ھر كه پسپی خواھد جور ھندونستان -

برای يك آن يادش رفت كه روی صحنه است، با دو دست يقه ام را گرفت و خارج از متن توی صورتم فرياد زد احمِق 

  .سپی ديگه چی چيه؟ لبخند بر لبانم نقش بستپ! عوضی

  . پسپی ھمونه كه زبونو باز  می  كنه-

  .خنده

  .شوما كه واردی. می  خوای زبونتو باز كنم.   خارجيه-

خودش از موقعی كه شروع به كار نمايش كرده بود ۀ جديد، خارج از متنی كه به گفتۀ برای اولين بار بود كه يك جمل

منو : ساكت شد، مرا به طرف خودش كشيد و دوباره در گوشم گفت. د، بر لبانش جاری  می  شددائم تكرار  می  كر

از بالتكليفی كالفه . نمی  دانست ديگر چه بايد بگويد. سرگردان شده بود. سپس رھايم كرد. كنف  می  كنی؟ واست دارم

  داد، ھمانطور كه با پس گردنی به جان اگر روی صحنه نبوديم حتما عصبانيتش را به شكل ديگری نشان  می. شده بود

يكی از مالزمين توی رختكن افتاد وقتی كه مالزم كه حكم پادو را ھم داشت يادش رفته بود بگويد سماق روی كباب 

 ئیدستش را سايه بان چشمانش كرد و دوباره با صــــدا.  كه ھر شب قبل از نمايش زھر مار  می  كرد، نريزندئیھا

  غـالم، اين راه بـه كـجا  می  رود؟: ه پرسيـدلـرزان و گرفـت

  ).١۵(، به فووت )١۴(به مـرگ، بـه مـووت ). ١٣( به آخـر آخـرای زدگی -

به باال و . قصابی آويزان شدندۀ بالتكليف دستانش از دو طرف تنش ھمچون دو شقه گوشت بی جاِن آويخته به قنار

حاال من بودم و او، و او ديگر حرفی برای گفتن نداشت .  می  گرددطرفينش نظری انداخت انگار كه دنبال راه گريزی 

دست كردم . نمايش جان گرفته بود و تماشاچيان  می  خنديدند. و من باالخره نقِش سياه، نقِش مسلط را بازی  می  كردم

  .تو جيب تنبانم و يك نيمی در آوردم و به طرفش گرفتم

  .سر جاش بياد) ١٧( ھسی؟ بيا بزن شايد علقت)١۶(مگه نگفتی كه تنشه!  بيا لب تر كن-

  .زكی ما رو باش اين علقش كجا بود: دمئيو خودم واگو

  .پس از بازگشت گردنت را  می  زنم: در اين ميان يك كليشه به ذھن عليلش رسيد. خنده

  .اين جوری. بزن به تنبك!  زكی-

  .در حالی كه صدای ويولن در  می  آوردمنيمی را روی صحنه گذاشتم و شروع به نواختن تنبكی خيالی كردم 

  . نای نای نانای نای نی نای-

با خوشحالی دستانش را بلند كرد و  می  خواست . قرارمان اين بود كه ھر وقت من نای  نای نی  نای كردم او برقصد

كه  و پس از اينمن با احساس رضايت در بطری را باز كردم . ھمه خنديدند. كنف شد. قر بدھد كه من ديگر نخواندم

تلخ بود و بد . بطری را به طرف تماشاچيان گرفتم و گفتم سالم، يك جرعه از آن نوشيدم، با پشت دست به دھانم كشيدم
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شاھزاده روی صحنه باال . يكی از تماشاچی ھا از درون تاريكی داد زد بره اونجا كه غم نباشه. مزه؛ در بطری را بستم

  .ت به بناگوش برد و گوش ايستاددس. ن  می  رفت، ايستادئيو پا

  . غالم صدای پا  می  آيد-

  .می  ياد)  ١٨( آره صدای پای ابس-

  . صدای پای آدميزاد است-

شاھزاده كه منتظر بود از من بشنود . از جا برخاستم و از پھلو به او نزديك شدم و مچ پايش را گرفتم و از جا بلند كردم

    می  كنی؟رنی گفت چی كا؟ عصبائیآفتاب زده به مغزت، چه صدا

ده  می  شن، در اين بيابان ئيسا) ٢٠(چرا نگفتی نلعت بكنن؟ سمبات. نكردن) ١٩(نلعشم .  نع، صدای پای يابو بود-

  سوزان نلعبند از كجا گير بياريم؟

   كسی نيست يك پس گردنی به من بزند و بپرسد اين احمق را چرا با خودت ھمراه كرده ای؟-

محكم به او زدم و گفتم اين احمق را چرا با خودت ھمراه كرده ای؟ تلوتلو خورد و خصمانه به من من يك پس گردنی 

  .وقتی به ملك خويش باز گشتيم به پدرم شاه شاھان گزارش زبان درازی ھای ترا خواھم داد: و باز كليشه. چشم دوخت

   به كدوم پدرت؟-

   مگر يك آدم چند پدر دارد، احمق؟-

  .يسی شوما كه آدم ن-

  .يقه ام راگرفت

   پس چه ھستم ملعون نمك به حرام؟-

  . شوما شازده ای-

يقه ام را رھا كرد، بادی به غبغب انداخت، دست به كمر زد و گفت بله بله، البته، اسباب افتخار زمين و . صدای خنده

  .زمان

  .اسباب اُفِت خر) ٢١( بعله-

 به من و او مربوط نبود، من از ۀ قضي  می  فھميد ولی ابداً له را شخصیأمس. كرداحساس كنفی  می  . ھمه خنديدند

نمايش روحوضی ھمان را  می  فھميدم كه  می  كردم، كاش اين چند گيالس لعنتی رو نزده بودم تا كسی خيال نكند از 

فت و ن  می  رئيشاھزاده ساكت شد و ديگر ھيچ نگفت فقط متفكرانه روی صحنه باال و پا. روی مستی پيش آمده است

تنھا . ترس برم داشت. مـن مـانـدم و خـودم. پس از چند لحظه بالتكليفی گذاشت و با قدم ھای بلند از صـحنـه خـارج شـد

دست و پای خودم را گم .  تصورش را نمی   كردم كه بگذارد و برودفقط انتظار اين يكی را نداشتم، اصالً . روی صحنه

يك از ما نمی توانست بدون  داشت، ما به يكديگر جوش خورده بوديم، ھيچبدون وجود شاھزاده غالم معنی ن.  كردم

 قصد نداشتم كه كار را به اين جا بكشانم و اگر  می  دانستم چنين  می  كند به ھيچ من اصالً . ديگری وجود داشته باشد

ه ماتم برد و ھمانجا كه برای يك لحظ. وجه سعی نمی کردم چيز تازه ای سر ھم بكنم و به ھمان كه بود تن  می  دادم

به طرف بطری عرق . ولی نكرد. آرزو كردم كاش حداقل به ذھن عليلش برسد و بگويد پرده را بكشند. بودم خشكم زد

از دھان دورش كردم و بعد . كه درش را باز بكنم بطری را به دھان بردم رفتم، آن را از روی صحنه برداشتم، بدون آن

  .سر بطری را به طرف كف صحنه تكان دادم. در نميادگفتم پس چرا ازش چيزی ميزی 

  پس كی بود؟. شازده كه عرق خور نبود آدم  می  خورد. كی ريختش تو خندق بال.  مصبتو شكر تموم شد-

كه تظاھر  می  كردم دنبال چيزی روی صحنه  می  گردم الی درز ھای كف صحنه را كه نگاه  می  كردم  در حالی

  .  چطوری بين چھل ميليون دزد دزد رو پيدا كنمحاال: فرياد بر آوردم
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  .خنده

  .می  دونم، مالزم تو بودی!  نه!  نه-

  انگشتم را الی يكی از درزھا كردم

  ؟ كجا قايم شدی؟ئی اينجا-

  .خنده

  . اگه پيدات كردم  می  دم شازده بخوردت يا باباش-

گوشم كردم و ۀ دستم را كمان. ه ذھنم نمی رسيدبايد يك طوری تماشاچی ھا را سرگرم  می  كردم ولی چيزی ب. خنده

  .موس كشيدم! گوش ايستادم، بعد از لحظه ای گفتم صدای خروپف  می  ياد، خوابتون برد، شازده

تا . صدای خروپف مردم در اومد! بيا. االن چسمات به جمال بی مثال مه مقا روشن  می  شه.  برگرد باباجون، برگرد-

  .برقا نرفتن خودتو برسون

  .صدای خنده آمد

  .يه نيمی ام دستخوش واسه من بيار تا چسمای منم روشن بشن!  بدو بابا-

در جای خود چرخيدم و ديدم كه شاھزاده و دو . كم كم داشتم كالفه  می  شدم كه صدای پا شنيدم. خبری از شاھزاده نشد

 می  ديدم چندشم  می  شد اينبار از ديدن او كه ھر بار شاھزاده را  با وجود اين. تا ملتزم ركاب روی صحنه ظاھر شدند

  .از صميم قلب خوشحال شدم و در مقابلش به خاك افتادم

  گرام تپاز كجا گورتو گم كرده بودی؟ۀ  شازد-

دو ملتزم ركاب از دو طرف به سمت من آمدند و ھر يك زير يك بازوی مرا گرفتند و از جا بلندم كردند و در مقابل 

  .آنقدر نزديك به او كه صدای نفس كشيدنش را  می  شنيدم. دشاھزاده نگاھم داشتن

  . حاال بت حالی  می  كنم كه اين راه به كجا  می  ره-

. با چشم به يكی از مالزمين اشاره ای كرد. بی سابقه. صدايش نوعی استحكام يافته بود. از چشمانش شرارت  می  باريد

. نفسم در نمی آمد. ا روی گرده ام نشست و ديگری كنار شاھزاده ايستاديكی از آنھ. دو مالزم مرا روی زمين خواباندند

  كه دستش را سايه بان چشمانش كرده بود پرسيد غالم اين راه به كجا  می  رود؟ شاھزاده در حالی

  . به شب اول قرب-

می  شنيدم كه  صدای خودم را  . صدای زوزه  چيزی در فضای صحنه پيچيد و من فقط توانستم به زحمت فرياد بزنم

وزن مالزم روی گرده ام سنگينی  می  . شاھزاده باالی سرم ايستاده بود. می  رفت و  می  آمد و فضا را قُرق كرده بود

صدای . يك آن شالق از حركت ايستاد. از درد به خود  می  پيچيدم. لبانم خشك شده بودند و پاھايم  می  سوختند. كرد

چند روز : صدای شاھزاده در گوشم پيچيد. صحنه به حركت در آمده بود. زد  می  آمدنفس نفس مالزمی كه شالق  می  

من حتی يادم رفته بود ! غالم. آفتاب سوزان است و لبھای ما تشنه. ديگر در اين بيابان سوزاِن بی انتھا سرگردان بمانيم

صدای . ت و پا زدن و فرياد كردمشالق بلند شد و دوباره شروع به دسۀ صدای زوز. چه در جوابش بايد  می  گفتم

  .شاھزاده  می  آمد

   غالم پپسی  می  خواھی يا كانادادرای؟-

  .قھقھه زد. و خنديد

  . يكی به دادم برسد-

  .ن ھم صدای خنده  می  آمدواز توی سال

  .... چند روز ديگر در اين بيابان سوزان-
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مالزم از روی گرده ام برخاست و به . ت كشيدنداز زدن دس. ھر كه طاووس خواھد جور ھندوستان كشد: فرياد زدم

كف . پرده كشيده شد. روی تماشاچی ھا ايستاديمه روب. ھر دو زير بغلم را گرفته بودند. كمك ديگری مرا از جا بلند كرد

  .تماشاچيان كف زدند. پاھايم  می  سوختند
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