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نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم، یـک اتـاِق زیرشـیروانی. عروسـک های 

نخِی مختلفی، خوش پرداخت ولی عجیب وغریب، از سرتاسر 

دیوارهـای چوبـِی تیره رنـِگ اتـاق آویزان یا کل کـِف کثیِف اتاق 

رتیـل،  چندتایـی  از جمله شـان  عروسـک هایی  اسـت،  پخـش 

چندتایـی خرچنـگ، یـک مترسـک، یـک هیزم شـکن، همچنین 

چندتـا  بچه گربـه،  یـک  مثـل  معمولـی  حیـوان  دیگـری  تعـداد 

اسـِب دریایـی، چندتـا کبوتـر و چندتـا مـرغِ مگس خـوار.  همگـی 

خیلـی رنگارنـگ. بـه دیـواِر تـِه اتـاق یـک سـاِز کنسـرتینای بـزرگ 

هـم آویـزان اسـت. سـمت راسـِت دیـو اِر َتهـی، بـاال، یـک پنجـره 

اسـت و پایـش نردبـان چوبـی ای که خیلی َسـمَبل کاری سـاخته 

شـده. بیـروِن پنجـره نمایـی از پشـت بام هایی کوتـاه پیداسـت و 

گرگ ومیـش غـروب. گ در  کپنهـا آبراه هـای 

نمایش که شروع می شود، جعبۀ نود سانتی متر  در نود سانتی متِر 

چوبی ای به رنگ قهوه اِی سوخته با طنابی کلفت از تیری چوبی 

در سقف، که نمی بینیمش، آویزان و بین زمین و هوا معلق است 

    صحنۀ یکم   
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تاب  دیدها  جلوی  می کند،  جلب  توجه  که  جوری  و  آرام،  و 

می خورد و عیِن آونگ از چپ به راست یله می کند و برمی گردد، 

ُکند و آرام است. جلوی  جعبه، نزدیِک باال،  ولی این حرکتش 

ِگرد است و پاییِن همین  وِر جعبه هم شکافی باریک  سوراخی 

گرفت.  کاغذ داد داخل یا از بیرون  که می شود ازش چند ورق 

آن وِر  درست وحسابی  نمی بینیم،  را  جعبه  پشت  هنوز  فعاًل 

و  تغییراِت سایه ها  از  را هم نمی بینیم،  ولی  یا شکاف  سوراخ 

هم  تکان  که  هست  جعبه  داخل  زنده  چیزی  می فهمیم  نور 

گلویش صاف  می خورد. راوِی صداکلفت سرفه ای می کند تا 

شود، بعد حرف می زند...

می شد شما بهش بگی معما، یا می شد بهش بگی شعر.  راوی: 

رو بهش نمی گفتم،  اینها  بودم هیچ کدوِم  اگه  راستش من 
ولی می شد شما بگی. منظورم اینه که می شد یه آدمی بگه، 

متوجهین...؟
کوچِک تیره پوستی از داخل سوراِخ  انگشت های دسِت زنانۀ 

که طی چندبار آونگ    خوردِن جعبه، نرم و  ِگرد معلوم می شود 

ݭِ زِن تیره پوسِت  ݫ ݫ بااحتیاط، لبه های سوراخ را می گیرد، بعد چشمݭݭݭݭݭݭݫ

خیلی ریزجثه ای از پشت سوراخ معلوم می شود.

اگه شما یه کوتولۀ ُکنگویی بودین که شونزده  سال تو یه جعبۀ 
 چوبِی نود سانت در نود سانِت قهوه اِی سوخته زندانی تون 
داشتین... مداد  و  کاغذ  فقط  معاشرت  برای  و  بودن   کرده 

 چه جوری سعی می کردین خودتون رو دار بزنین؟
دســته ای کاغــِذ پوســتی از شــکاف بیــرون می لغــزد کــه بــه خطــی 

زیرشــیروانی  اتــاق  کــف  آرام  و  شــده  نوشــته  رویشــان  خــوش 

پال می شــوند. پخش و
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کفش ندارین. راستش فقط یه  دونه پا  طناب ندارین. بند 
براتون مونده. چه جوری سعی می کردین خودتونو دار بزنین؟ 

االن یه  مدتی هم هست که این قضیه تو ذهنتونه.
آرام  جعبـه  می دهـد،  ادامـه  را  حرف هایـش  راوی  همچنان کـه 

می چرخـد و تاب خوردن هایـش آرام می گیـرد، تـا معلـوم شـود 

دیـوارۀ پشـتی اش از شیشـه اسـت، بـا سـوراخ و شـکافی عیـن 

طرف دیگرش، و داخل جعبه وقتی کبریتی زده می شود و نوری 

مختصر روی آدمه می افتد می بینیم، چنان که توصیف کردیم، 

کیسـۀ  کـه  زِن تیره پوسـِت ریزجثـه ای اسـت بـا لباسـی آراسـته 

کوچکـی جـای پـای چـِپ ازدسـت داده اش   ملمـِل سـیاه رنِگ 

را پوشانده.

از  یکــی  بــه  کنـار،  خـواهــرتــون  ایـنکــه  واقعــش  بـاهـوشــین. 
کوتوله یـن،  ولـی  نسـل تونین.  نویسـنده های  شـاخص ترین 
ُکنگـو دنیـا اومده یـن،  زن هـم هسـتین، سـال 1869 هـم تـو 
دنیـا  هرجایـی  هرکسـی  اینکـه  بـرای  ممکـن  وقـِت  بدتریـن 
کوتولۀ سـیاه باشـین که دیگه پیشـکش. نتیجه اینکه  بیاد، 
احتمـااًل هیشـکی نمی دونه شـما حتی وجود داریـن، انتظاِر 
کـه  کـه قـراره بعدتـون بیـاد  شگفت زده شـدِن پونـزده نسـلی 

دیگـه پیشـکش. خـب چـی کار می خوایـن بکنیـن؟
زن می نشیند، و حاال درمی یابیم پشت سرش کِل دیوارۀ داخلِی 

پوشانده  دستورالعمل هایی  و  یادداشت ها  و  نوشته  با  جعبه 

شده که دستی کوچک نوشته شان.

شوهرتون ُمرده و بنابراین نمی تونه کمکتون کنه، بچه هاتون 
کنــن. خواهرتــون  کمکتــون  هــم ُمــرده ن و بنابرایــن نمی تونــن 
کفــِش  بی بنــد  جعبــۀ  تــو  داره،  خودشــو  مشــکالِت  هــم 



یکماجرایخیلی...     ۱4    

کوفتــِی قــرن نوزدهــم. خــب چــی کار  ــو انگلســتاِن   خــودش ت
می خواین بکنین؟

آرام آرام  می نشیند؛  و  می کند  روشن  کوچکی  سیگاربرِگ  زن 

سیگار می ِکشد و ُزل زده به بیرون. کبریت هم هنوز    روشن است.

ولی ممکن هم هست اصاًل   نخواین خودتون رو دار بزنین. 
قبول  کردِن  معنی  زیادی  یه ذره  به  نظرتون  کار  این  ممکنه 
شکست رو بده. ممکنه بخواین راِه بیرون زدن ازش رو پیدا 
بیرون زدن  راِه  آره، همینه. ممکنه بخواین  کنین؟ )مکث( 

ازش رو پیدا کنین.
زن لحظه ای به ما نگاه می اندازد، بعد کبریت را فوت و خاموش 

می کنـد و نم نـم نـوِر روی جعبـه مـی رود، بعـد هم نـوِر روی اتاق 

زیرشـیروانی، تـا اینکـه فقـط آبـِی آسـماِن تاریـِک بیـروِن پنجـره 

کـه  اسـت  دوردسـت  آسـمان های  همیـن  در  می مانـد.  باقـی 

و بامب بامب هایـش شـروع می شـود. آتش بـازی 



گ،  مهمانِی فضای باِز تجملی و ُپرزرق وبرقی در باغی در کپنها

زمانش در ادامۀ صحنۀ پیش. مهمان های بسـیار، از جمله شـان 

خبرنـگاری  اینگریـد،  هشت سـاله اش  دختـر  کالیـن،  ِادوارد 

و  کالهـش اسـت  روبـان  بـه  کلمـۀ »مطبوعـات«  بـا  کارتـی  کـه 

چندتایـی دیگـر از اعیـان و بزرگان، با بچه های خوش پوششـان، 

اندرسـِن  کریسـتین  هانـس  بـه   می کننـد     گـوش  و  ایسـتاده اند 

روی  اسـت،  تنـش  عجیب وغریـب  لباس هایـی  کـه  دیـالق 

مخصـوِص  پایـه دار،  سطح شـیب داری  جلویـش  و  سـکویی 

کاغـذ، دارد. بـرای اولیـِن اولین بـار، بـا صـدای بلنـد،  نگه داشـتِن 

قصـۀ پـرِی دریایِی کوچکـش را می خواند که همان آتش بازی و 

می شـوند. شـروع  او  پشت سـِر  آسـماِن  در  بامب بامب هایـش 

ـم و آدم 
َ
عال کـه  را،  چشـم هایش  کوچـک  دریایـِی  پـرِی  »و  هانس: 

ِکشـید،  می سـتودند، رو به آسـمان باال ُبرد و رویشـان دسـت 
بودنـد...«  اشـک  ُپـِر  نخسـتین بار  بـرای  کـه  چشـم هایی 
آتیش بـازی؟! بـرای من؟! برای هانس کریسـتین اندرسـن؟! 

    صحنۀ دوم   
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 )مکث( گفتم » آتیش بازی؟ برای من؟ برای هانس کریستین 

اندرسن...« )آرام و زیرلبی( بگو بله...
بله! ادوارد: 

مهمان ها همه تشویق می کنند.

کریسـتین اندرسـِن  آتیش بـازی؟! و تشـویق؟! بـرای هانـس  هانس: 

حقیـر؟ ممکنـه اشـکم دربیـاد! می دونسـتم قصۀ تـازه م قصۀ 
معرکـه ای شـده کـه تـا سـال های سـال مونـدگار می شـه، ولـی 
کـردن آتیش بـازی رو،  آتیش بـازی! خدایـا! چینی هـا اختـراع 
نکته ای که کمتر کسـی می دونه. آتیش بازی و دیوار رو اونها 
اختـراع کـردن. کی می تونه بـدون هرکدوِم اینها زندگی کنه؟ 
هیشـکی! ایـن رو گفتـم و یـه نکتـۀ دیگـه ای، که کمتر کسـی 
کیـد می کـرد  کـه مامان جانـم قدیم هـا تأ می دونـه، یـادم اومـد 
محـض.  وحشـِی  آدم هایـی َان؟  چه جـور  چینی هـا  روش: 
بعـد  و  می خـورن  بچه هاشـونه  مـاِل  کـه  رو  توله سـگ هایی 
گـه هنـوز گرسـنه بـودن، خـوِد بچه هاشـون رو هـم می خـورن!  ا
)بـه خبرنـگار( ایـن رو ننویسـی ها آقـای »ایـن رو بنویس«! چون 

ایـن  از  برشـون داره  کم سـن ممکنـه هـول  بچه هـای عـادِی 
تصویـِر وحشـیانه و بچه های عادِی کم سـن هـم خونی َان که 
مایۀ ادامۀ حیاِت دانمارکه و هم هستۀ اصلِی طرف دارهای 
کجـا  نازنیـن؟  کالیـِن  منـن خـب، متوجهـی دیگـه؟ ادوارد 

بـودم من؟
کشتِن شاهزاده نرفته و حاال  کوچک زیر بار  یایِی  پرِی در ادوارد: 

به  نظر می آد ممکنه خودش بمیره.
کــه »واقعًا«! قصۀ منــه دیگه، مگه  بمیــره؟ واقعــًا؟ معلومه  هانس: 
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م و آدم 
َ
کــه عال نیســت؟ )دوبــاره می خوانــد.( »چشــم هایش، 

می ســتودند، رو به آســمان... ُپِر اشــک بودنــد...« هاه آره. 
تــرک  یــش را  کــه شــاهزادۀ زیبارو کشــتی ای  ی همــان  »رو
که ی شاهزاده را دید   گفته بود، شــاهزاده را و عروِس زیبارو

پِی او می گشتند...«
کمـر لخـت و سـرها و  سـروکلۀ دوتـا »سـرخ َمرد« پیـدا شـده: تـا 

کـه  سـرخی ای  از  پوشـیده  یک سـر  باالیی شـان  نیم تنه هـای  

بـه  نظـر خـون می آیـد، بـا بخیه هایـی غریـب روی دسـت ها و 

کمربندهایشـان.  پشـِت  هفت تیـری  هرکـدام  و  پهلوهایشـان 

آرام آرام می آینـد داخـل و می ایسـتند. ُزل می زننـد بـه هانـس که 

َکَمکـی دسـتپاچه و پریشـان شـده. از پـِی حضـور غریـب آنهـا 

ماجرای اینها دیگه چیه؟ مردهای خون آلود! یا اینکه چیه 
ک باشه! اون، مربا؟ باید چسبنا

تعدادی از مهمان ها دوروَبر  را نگاه می کنند،  ولی به  نظر می آید 

هیچ کدام چیزی را نمی بینند که هانس دارد می بیند.

که  ببینن  رو  مردهایی  این  نمی تونن  آدم ها  باقِی  هاه، 
گرفته... کدوم مردهایی که سرتاپاشون  سرتاپاشون رو خون 
رو خون گرفته؟ دقیقًا! کِل ماجرا یه بخشی از یه قصۀ تازه ایه 
که من دارم تو ذهنم سروسامون می دم ولی اون رو می  ذارم 
گرفته بود و  برای یه روِز دیگه. »مردانی سرتاپا شان را خون 
کلی قصه دارم  برای خوردِن چای آمدند.« می بینین، من 
نیست  می شه،  پیدا  همه جا  یهویی  سروکله شون  دائم  که 
دیوونه ها  بستِن  لباِس  که  هشت پایی  یه  عیِن  این جور؟ 
لحظه  این  چرا  حاال  بخوره!  نمی تونه  تکون  کرده ن  تنش 
یهو لباِس بستِن دیوونه ها اومد تو ذهنم، نمی دونم. اگرچه 
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مامانم دیوونه شد دیگه! بله، دیوونۀ کامل. یه زِن رخت شوِر 
کرد  که  پسِت َمستی بود و بعد هم دیوونه شد. زندگی ای 
عالی نبود، ولی اینجا هم دانمارکه دیگه خب، متوجهین 

که؟ ادوارد؟!
»پِی او می گشتند...« ادوارد: 

پِی او می گشتند؟! هانس: 

را صاف  از سرخ مردها سینه اش  هانس متوجه می شود یکی 

می کند و دست به سینه می شود.

قصه... ادوارد: 

انـگار مطمئـن  کـه  او می گشـتند... جـوری  »پـِی  آره!  هـان  هانس: 

بعـدش  ولـی  موج هـا!«  دِل  بـه  انداختـه  را  خـودش  بودنـد 
رو حـدس بزنیـن. »همـراه دیگـر فرزنـداِن آسـمان از آب بـاال 
کنـار ابـری سـرخ فام شـناور در...« آِتـر...؟ َاوا؟ آوا؟  آمـد، تـا 
ِاِتـر...؟ ایـن رو پری خانـوم می گـه هـا، »و بعـِد سـیصد سـال 
کـه غوطـه خواهیـم خـورد، بـه ملکـوِت آسـمان می رسـیم. و 
شـاید که حتی زودتر برسـیم تا هر روز بچۀ خوبی ببینیم...« 
کنیـن شـماها... »هـر روز بچـۀ خوبـی ببینیـم  گـوش  ایـن رو 
پـدر و مـادرش اسـت و شایسـتۀ عشـِق  کـه مایـۀ شـادمانی 
کودکـی  کـم می شـود. امـا هـرگاه  آنهـا، از روزهـای آزمودنمـان 
حرف نشـنو  یـا شـرور ببینیـم...« )بچـۀ چاقـی را نشـان می دهد.( 
کـه می ریزیـم، یـک  »اشـِک غـم می ریزیـم و هـر قطره اشـکی 
روز بـه روزهـای آزمایشـمان اضافه می شـود.« یه کم غم انگیزه 
آخـرش، ولـی حاضـراِن ایـن مجلـس، پـرِی دریایـِی کوچـک 

کریسـتین اندرسـن! نوشـتۀ مـن، هانـس 




