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شاه یونان که مدت هاست از بیماری َبَرص رنج می برد،  تمامی طبیبان را از سرزمین های 
تا او را درمان کنند، اما هیچ یک از آنها موفق به این کار  دور و نزدیک فرا می خواند 
بیماری  از  به شهر می گذارد و وقتی  پا  نام رویان  به  اینکه روزی طبیبی  تا  نمی شوند. 
طبیب رویان  سرانجام  کند.  درمان  را  او  می تواند  می کند  ادعا  می شود،   باخبر  پادشاه 
موفق می شود بیماری پادشاه را درمان کند،  اما مدتی بعد پادشاه، که می ترسد روزی 
این حکیِم با دانش مملکت را از چنگش بیرون بیاورد،  دستور قتل او را می دهد. حکیم 
که سخت از کاری که انجام داده، پشیمان است، به ترفندی پادشاه را از پا درمی آورد و 

از مرگ نجات می یابد.
بدون تردید شهریار با شنیدن این قصه از زبان شهرزاد، با شاه یونان هم ذات پنداری 
آینه ی این داستان تماشا می کند و به تمامی زوایای آن  می کند. خود را به وضوح در 
می اندیشد. با خود فکر می کند چطور شاه یونان مرتکب این حماقت می شود و این طور 

به کسی که او را از بیماری نجات داده،  ظلم می کند.
سال  سه  مدت  طی  شده اند،  تنیده  هم  در  که  دیگر  داستان  ده ها  و  داستان  این 
دیگری می سازند؛  انسان  او  از  درنهایت  و  به خود مشغول می کنند  را سخت  شهریار 
این داستان ها سپری کرده،  به  به گوش دادن  را که  انسانی که دیگر هرگز لحظاتی 

مقدمه



و  برد  یاد نخواهد  از  را  از صحنه ها  فراموش نخواهد کرد. بسیاری 
قطعًا در  سراسر زندگی اش به آنها فکر خواهد کرد. او بدون شک آموخته 
که برای بقای حکومتش احتیاج به کشتن انسان ها نیست. الزم نیست زنان 
مملکتش را بکشد تا آتش کینه ای را که در دل دارد، فرو بنشاند. برای او حاال جان 
تک تک انسان های سرزمینش اهمیت دارد و می داند که هرگز نمی تواند با ظلم به مردم 
به حکومتش ادامه بدهد. شهریار همه ی  اینها را مرهون زنی است که او را به جهان 
بی آنکه  شهریار  آمده.  به دست  ادبیات  از  که  است  تفکری  مرهون  کشانده،  داستان 
بخواهد، در این داستان ها شاهد زندگی هایی است که بی پرده برای او روایت می شوند. 
هیچ کدام از داستان ها حذف نمی شوند و شهرزاد بی کم و کاست و بدون کوچک ترین 

حذفی آنها را روایت می کند. درست همان طور که از ادبیات ناب انتظار داریم.
میان  از  را  انسانی  دارد.  سروکار  انسان ها  تک تک  با  آن  واقعی  معنای  به  ادبیات 
و  زوایــا  تمام  با  را  زندگی اش  تا  می کند  تالش  و  می کشد  بیرون  انسان  میلیون ها 
از  و  می بریم  رنج  آدم،  این  رنج های  با  ما  کند.  روایت  ما  برای  آن  پیچیدگی های 
او  جایگاه  در  را  می کنیم خودمان  و همواره سعی  ناخوشی هایش، غمگین می شویم 
رمان  آدمی که ده ها  اساس  این  بر  زندگی می کنیم.  او  با  ترتیب  این  به  و  قرار دهیم 
خوانده، ده ها بار زندگی کرده و با رنج ها و دردهای بسیاری از انسان ها آشناست، در 
پا گذاشته و درست مثل جهانگردی که  زمان های مختلف به سرزمین های بسیاری 

سراسر عمرش را در کشورهای مختلف گذرانده، تجارب فراوان دارد.
مطمئنًا اگر بخت با شهریار یار نبود و دختِر وزیرش آدم بادانش و کتاب خوانده ای 
تنها  مستبد،  پادشاهان  همچون  او  نمی یافت.  دست  تحولی  چنین  به  هرگز  نبود،  
چیزی  دیگر  بعد  و  می رساند  قتل  به  بودند،  مانده  سرزمینش  در  که  را  دخترانی 
آیا  که  اندیشیده ام  این  به  همواره  من  نمی ماند.  باقی  آن  آدم های  و  سرزمینش  از 
سیاستمداراِن مستبِد تاریخ چنین شانسی را داشته اند که بر حسب اتفاق با شهرزادی 
مواجه شوند و زندگی شان دگرگون شود یا همان طور که گارسیا مارکز گفته، اطراف شان 
کافی  است.  واقعیت  از  آنها  آدم هایی می گیرند که هدف شان جدا کردن  و  را عالئق 
پادشاهان مستبد هرگز شهرزادی  تا دریابیم  تاریخ بیندازیم  به  است نگاهی سرسری 
آنها  بازدارد.  پلیدشان  از کارهای  با قصه ی دنباله داری،  را  آنها  نبوده که  در کنارشان 

پیوسته در پی شاعران و نویسندگانی بوده اند که در مدح شان شعر بگویند و اگر جز این 
می بود، مورد غضب واقع می شدند و چه بسا حتی جان شان را بر سر آن می گذاشتند. 
درواقع سیاستمداِر مستبد کم کم به انزوا کشیده می شود و راه را بر همه چیز می بندد، 
را  سرزمینش  دختران  تمامی  که  برگردد  انسانیت  به  می تواند  زمانی  تنها  که  جایی  تا 
کشته باشد و سپس شهرزادی از راه برسد تا برای او قصه  تعریف کند، قصه هایی که 
شنیدن شان مدت ها به طول انجامد و تک تک آنها، پلیدی هایی را که سال های سال 

سراسر وجودش را فرا گرفته، پاک کند.        

  سیامک گلشیری



شهریاروبرادرش،شاهزمان



در روزگاران قدیم پادشاهی از پادشاهان آلِ ساسان، که بر جزایر هند و چین 

حکم فرمایی می کرد، دو پسر شجاع و دانشمند داشت که نام یکی شهریار بود 

و نام دیگری شاه زمان. شهریار که پسر بزرگ تر بود، جهان را با عدل و داد 

تصرف کرده بود و شاه زمان بر سمرقند پادشاهی می کرد.

آن دو بیست سال به خوبی وخوشی سلطنت کرده بودند، تا اینکه یک روز 

او دور بوده،  از  شهریار در دل آرزو کرد که ای کاش برادرش را، که سال ها 

ببیند. بالفاصله وزیرش را فراخواند و از او خواست به دیدن شاه زمان برود و 

هرطورشده او را با خودش به قصر بیاورد.

وزیر با هدیه های بسیار به سوی شاه زمان رفت و خواسته ی برادر را با او 

در میان گذاشت. شاه زمان، که خودش هم مشتاق دیدار برادر بود، به وزیر 

گفت که فردا با او رهسپاِر قصر شهریار می شود.

روِز بعد شاه زمان مملکت را به دست وزیرش سپرد و با وزیِر برادرش از 

شهر بیرون رفتند و پا به لشکرگاه گذاشتند. همان شب شاه زمان یک باره یادش 

آمد فراموش کرده جواهری را که می خواسته به برادرش هدیه بدهد، با خود 

بیاورد. بالفاصله با دو نفر از نزدیکانش به شهر برگشت. جواهر را برداشت و 

بعد رفت که سری به بانوی قصر بزند.



  و   

همین که وارد اتاق او شد، خاتون را با غالمش دید. دنیا جلِو 

چشمش تیره وتار شد. چیزی را که می دید، باور نمی کرد. انگار تمام 

دنیا را روی سرش آوار کرده بودند. خواست از خشم فریاد بکشد، اما جلِو 

خودش را گرفت. آهسته رفت باالی سرشان. چند لحظه ای به آن دو خیره 

شده و بعد به یک چشم به هم زدن شمشیر کشید و جاِن هر دو را گرفت. 

سپس با نزدیکانش به لشکرگاه برگشت.

فردای همان روز پادشاه همراه وزیِر برادرش و سپاه رهسپاِر قصر شهریار 

کشید،  درازا  به  روزی  چند  و  چندین  که  مسیر،  طول  در  شاه زمان  شدند. 

او  با  سال  سال های  که  کسی  می کرد؛  فکر  بانویش  به  و  بود  کرده  سکوت 

او  جانب  از  کوچک ترین شک وتردیدی  هرگز  و  بود  کرده  زندگی  به خوشی 

به دلش راه نداده بود. اما وقتی به یاد لحظه ای افتاد که دِر اتاقش را باز 

کرده بود، دلش می خواست فریاد بکشد و گریه کند. بااین حال جلِو خودش 

را می گرفت. احساس می کرد آن لحظه را که پا به اتاق بانویش گذاشته، در 

کابوس هایش دیده و حاال ملکه، درست مثل گذشته در قصر مانده و انتظارش 

را می کشد. اما افسوس که دیگر ملکه ای در این دنیا نبود. دلش می خواست 

های های گریه کند، اما نمی توانست.

باالخره بعد از چند روز به قصر شهریار رسیدند. شهریار که برای دیدن برادر 

سر از پا نمی شناخت، باعجله به سوی او آمد. همین که چشمش به برادر افتاد، 

در آغوشش گرفت و شروع کرد به حرف زدن. همان طور حرف می زد و گاهی 

میان حرف هایش از اینکه برادرش را بعد از سال ها می بیند، ابراز خوش حالی 

می کرد. اما شاه زمان، که نمی توانست حتی یک لحظه هم آن صحنه ی وحشتناک 

را از یاد ببرد، سکوت کرده بود و هر لحظه غمگین تر از پیش می شد.

وطن  از  دوری  به سبب  می کرد  فکر  بود،  او شده  غِم  متوجه  که  شهریار 

از حرف زدن  به خاطِر همین دست  این طور غمگین شده.  برادرش  است که 

کشید و تصمیم گرفت مدتی برادرش را تنها بگذارد. اما چند روز بعد، وقتی 

دید برادرش، حتی از قبل هم غمگین تر شده و مدام در حاِل الغرشدن است، 

نتوانست جلِو خودش را بگیرد. به او گفت: «تو برادر منی. هم خون منی. 

از همان روِز اول که پا به اینجا گذاشتی، فهمیدم غمگینی و رازی روی دلت 

سنگینی می کند. فکر کردم بهتر است تو را به حال خودت بگذارم. اما هرچه 

می گذرد می بینم بیشتر از پیش افسرده و غمگین می شوی. چهره ات هر روز 

زردتر می شود و همین طور الغرتر می شوی. به من بگو چه شده، برادر!»

گفت  شهریار  به  کند،  برمال  را  دلش  راِز  نمی خواست  دلش  که  شاه زمان 

نمی خواهد او را با غمش آزار بدهد و ترجیح می دهد سکوت کند. شهریار 

گفت: «الاقل بیا با هم به شکار برویم و همه چیز را فراموش کنیم.»

شاه زمان نپذیرفت و گفت در حال حاضر هیچ چیز نمی تواند خوش حالش 

کند. شهریار باز اصرار کرد، اما شاه زمان به او گفت همان جا در قصر می ماند 

و صبر می کند تا او برگردد.

این بود که شهریار به تنهایی با سپاهش رهسپاِر شکارگاه شد و شاه زمان در 

قصر ماند. همان روز، بعد از رفتن شهریار، شاه زمان کنار پنجره ی بزرِگ تاالِر 

قصر، که به باغ باز می شد، نشسته بود و به بانویش فکر می کرد. به اینکه وقتی 

برگردد، دیگر او نیست که به استقبالش بیاید و باز یاِد صحنه ای افتاد که کابوسش 

را در تمام این روزها در خواب دیده بود. یک دفعه چشمش افتاد به زِن برادرش 

که همراِه بیست کنیز بسیار زیبا پا به باغ گذاشت. پشت سِر آن ها سروکله ی 

بیست غالم سیاه پیدا شد. آن ها همه مدتی با هم در باغ قدم زدند و بعد همه 

به گوشه ای رفتند و دوِر هم جمع شدند و تا ساعت ها با هم خوش گذراندند.

به  را تماشا کرد و  بلند شد رفت نزدیک پنجره و به دقت آن ها  شاه زمان 

انگار تک تک آن ها فراموش کرده بودند به  صدای خنده هایشان گوش داد. 

زندگی  در قصر شهریار  بودند  کرده  فراموش  انگار  دارند.  تعلق  دنیایی  چه 

می کنند. با خودش گفت برادر من االن در حال شکار است و روحش خبر 

ندارد که اینجا چه خبر است. این بود که غم خودش را فراموش کرد. فکر 
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