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صحنۀ یکم
اتـاق زیرشـیروانی .عروسـکهای
نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم ،یـک ِ
نخی مختلفی ،خوشپرداخت ولی عجیبوغریب ،از سرتاسر
ِ
کثیف اتاق
دیوارهـای
کـف ِ
رنـگ اتـاق آویزان یا کل ِ
چوبـی تیره ِ
ِ

پخـش اسـت ،عروسـکهایی از جملهشـان چندتایـی رتیـل،
چندتایـی خرچنـگ ،یـک مترسـک ،یـک هیزمشـکن ،همچنین
تعـداد دیگـری حیـوان معمولـی مثـل یـک بچهگربـه ،چندتـا
اسـب دریایـی ،چندتـا کبوتـر و چندتـا مـرغ مگسخـوار  .همگـی
ِ
ِ
سـاز کنسـرتینای بـزرگ
یـک
اتـاق
تـه
دیـوار
بـه
رنگارنـگ.
خیلـی
ِ
ِ
ِ
َ
راسـت دیـو ِار تهـی ،بـاال ،یـک پنجـره
هـم آویـزان اسـت .سـمت
ِ
َ
َ
اسـت و پایـش نردبـان چوبـیای که خیلی سـمبلکاری سـاخته
بیـرون پنجـره نمایـی از پشـتبامهایی کوتـاه پیداسـت و
شـدهِ .
آبراههـای کپنهـاگ در گرگومیـش غـروب.
متر
نمایش که شروع میشود ،جعبۀ نود سانتیمتر در نود سانتی ِ
ای سوخته با طنابی کلفت از تیری چوبی
چوبیای به رنگ قهوه ِ
در سقف ،که نمیبینیمش ،آویزان و بین زمین و هوا معلق است
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و آرام ،و جوری که توجه جلب میکند ،جلوی دیدها تاب
عین آونگ از چپ به راست یله میکند و برمیگردد،
میخورد و ِ
ُ
نزدیک باال،
ولی این حرکتش کند و آرام است .جلوی جعبه،
ِ
 ور جعبه هم شکافی باریک
پایین همین ِ
سوراخی ِگرد است و ِ

که میشود ازش چند ورق کاغذ داد داخل یا از بیرون گرفت.
ً
ور
فعال هنوز پشت جعبه را نمیبینیم ،درستوحسابی آن ِ
تغییرات سایهها و
سوراخ یا شکاف را هم نمیبینیم ،ولی از
ِ
نور میفهمیم چیزی زنده داخل جعبه هست که تکان هم
راوی صداکلفت سرفهای میکند تا گلویش صاف
میخوردِ .
شود ،بعد حرف میزند...

راوی :میشد شما بهش بگی معما ،یا میشد بهش بگی شعر.
کدوم اینها رو بهش نمیگفتم،
راستش من اگه بودم هیچ ِ
ولی میشد شما بگی .منظورم اینه که میشد یه آدمی بگه،
متوجهین...؟
کوچک تیرهپوستی از داخل سوراخ
دست زنانۀ
ِ
انگشتهای ِ
ِ
   خوردن جعبه ،نرم و
ِگرد معلوم میشود که طی چندبار آونگ
ِ
پوست
چشم ِزن تیره
بااحتیاط ،لبههای سوراخ را میگیرد ،بعد
ِ
ݭݫݭ ݫ ݭِ

خیلی ریزجثهای از پشت سوراخ معلوم میشود.

ُ
اگه شما یه کوتولۀ کنگویی بودین که شونزدهسال تو یه جعبۀ
ای سوخته زندانیتون
چوبی نود سانت در نود
ِ
سانت قهوه ِ
ِ
کرده بودن و برای معاشرت فقط کاغذ و مداد داشتین...
چهجوری سعی میکردین خودتون رو دار بزنین؟
دســتهای کاغـ ِـذ پوســتی از شــکاف بیــرون میلغــزد کــه بــه خطــی
خــوش رویشــان نوشــته شــده و آرام کــف اتــاق زیرشــیروانی
پخشو پال میشــوند.
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طناب ندارین .بند کفش ندارین .راستش فقط یهدونه پا
براتون مونده .چهجوری سعی میکردین خودتونو دار بزنین؟
االن یهمدتی هم هست که این قضیه تو ذهنتونه.
همچنانکـه راوی حرفهایـش را ادامـه میدهـد ،جعبـه آرام
میچرخـد و تاب خوردنهایـش آرام میگیـرد ،تـا معلـوم شـود
دیـوارۀ پشـتیاش از شیشـه اسـت ،بـا سـوراخ و شـکافی عیـن
طرف دیگرش ،و داخل جعبه وقتی کبریتی زده میشود و نوری
مختصر روی آدمه میافتد میبینیم ،چنانکه توصیف کردیم،
پوسـت ریزجثـهای اسـت بـا لباسـی آراسـته کـه کیسـۀ
ِزن تیره
ِ
چـپ ازدسـتدادهاش
ملمـل سـیاه ِ
ِ
رنگ کوچکـی جـای پـای ِ
را پوشانده.

بـاهـوشــین .واقعــش ایـنکــه خـواهــرتــون بــه کنـار ،یکــی از
شـاخصترین نویسـندههای نسـلتونین .ولـی کوتولهیـن،
ُ
زن هـم هسـتین ،سـال  1869هـم تـو کنگـو دنیـا اومدهیـن،
ـت ممکـن بـرای اینکـه هرکسـی هرجایـی دنیـا
بدتریـن وق ِ
بیاد ،کوتولۀ سـیاه باشـین که دیگه پیشـکش .نتیجه اینکه
ً
انتظار
احتمـاال هیشـکی نمیدونه شـما حتی وجود داریـن،
ِ
ـدن پونـزده نسـلی کـه قـراره بعدتـون بیـاد کـه
شگفتزدهش ِ
دیگـه پیشـکش .خـب چـیکار میخوایـن بکنیـن؟
داخلی
کل دیوارۀ
ِ
زن مینشیند ،و حاال درمییابیم پشتسرش ِ
جعبه با نوشته و یادداشتها و دستورالعملهایی پوشانده
شده که دستی کوچک نوشتهشان.

شوهرتون ُمرده و بنابراین نمیتونه کمکتون کنه ،بچههاتون
هــم ُمــردهن و بنابرایــن نمیتونــن کمکتــون کنــن .خواهرتــون
کفــش
ـکالت خودشــو داره ،تــو جعبــۀ بیبنــد
هــم مشـ
ِ
ِ
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ـتان کوفتـ ِـی قــرن نوزدهــم .خــب چ ـیکار
خــودش تــو انگلسـ ِ
میخواین بکنین؟
سیگاربرگ کوچکی روشن میکند و مینشیند؛ آرامآرام
زن
ِ
ُ
سیگار می ِکشد و زل زده به بیرون .کبریت هم هنوز    روشن است.

ً
ولی ممکن هم هست اصال   نخواین خودتون رو دار بزنین.
 کردن
ممکنه این کار به نظرتون یهذره زیادی معنی قبول ِ
راه بیرونزدن ازش رو پیدا
شکست رو بده .ممکنه بخواین ِ
راه بیرونزدن
کنین؟ (مکث) آره ،همینه .ممکنه بخواین ِ
ازش رو پیدا کنین.
زن لحظهای به ما نگاه میاندازد ،بعد کبریت را فوت و خاموش
نـور روی اتاق
نـور روی جعبـه مـیرود ،بعـد هم ِ
میکنـد و نمنـم ِ
بیـرون پنجـره
آسـمان
آبـی
ِ
تاریـک ِ
ِ
زیرشـیروانی ،تـا اینکـه فقـط ِ

باقـی میمانـد .در همیـن آسـمانهای دوردسـت اسـت کـه
آتشبـازی و بامببامبهایـش شـروع میشـود.

صحنۀ دوم
باز تجملی و ُپرزرقوبرقی در باغی در کپنهاگ،
مهمانی فضای ِ
ِ

زمانش در ادامۀ صحنۀ پیش .مهمانهای بسـیار ،از جملهشـان
ِادوارد کالیـن ،دختـر هشتسـالهاش اینگریـد ،خبرنـگاری
کـه کارتـی بـا کلمـۀ «مطبوعـات» بـه روبـان کالهـش اسـت و
چندتایـی دیگـر از اعیـان و بزرگان ،با بچههای خوشپوششـان،
اندرسـن
ایسـتادهاند و گـوش میکننـد    بـه هانـس کریسـتین
ِ
دیلاق کـه لباسهایـی عجیبوغریـب تنـش اسـت ،روی
مخصـوص
حشـیبداری پایـهدار،
سـکویی و جلویـش سط 
ِ
اولیـن اولینبـار ،بـا صـدای بلنـد،
نگه
داشـتن کاغـذ ،دارد .بـرای ِ
ِ

دریایی کوچکـش را میخواند که همان آتشبازی و
ـری
قصـۀ پ ِ
ِ
سـر او شـروع میشـوند.
بامببامبهایـش در
ِ
آسـمان پشت ِ

َ
ـری دریای ِـی کوچـک چشـمهایش را ،کـه عالـ موآدم
هانس« :و پ ِ
ُ
یسـتودند ،رو به آسـمان باال برد و رویشـان دسـت ِکشـید،
م 
چشـمهایی کـه بـرای نخسـتینبار ُپ ِـر اشـک بودنـد»...
آتیشبـازی؟! بـرای من؟! برای هانس کریسـتین اندرسـن؟!
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(مکث) گفتم « آتیشبازی؟ برای من؟ برای هانس کریستین
اندرسن( »...آرام و زیرلبی) بگو بله...
ادوارد :بله!
مهمانها همه تشویق میکنند.

اندرسـن
شبـازی؟! و تشـویق؟! بـرای هانـس کریسـتین
هانس :آتی 
ِ
حقیـر؟ ممکنـه اشـکم دربیـاد! میدونسـتم قصۀ تـازهم قصۀ
معرکـهای شـده کـه تـا سـالهای سـال مونـدگار میشـه ،ولـی
یهـا اختـراع کـردن آتیشبـازی رو،
شبـازی! خدایـا! چین 
آتی 
نکتهای که کمتر کسـی میدونه .آتیشبازی و دیوار رو اونها
هرکدوم اینها زندگی کنه؟
اختـراع کـردن .کی میتونه بـدون
ِ
هیشـکی! ایـن رو گفتـم و یـه نکتـۀ دیگـهای ،که کمتر کسـی
میدونـه ،یـادم اومـد کـه مامانجانـم قدی مهـا تأ کیـد میکـرد
َ
یهـا چ هجـور آدمهایـیان؟ وحش ِـی محـض.
روش :چین 
یخـورن و بعـد
ـال بچههاشـونه م 
تول هسـگهایی رو کـه م ِ
ـود بچههاشـون رو هـم میخـورن!
ا گـه هنـوز گرسـنه بـودن ،خ ِ
(بـه خبرنـگار) ایـن رو ننویسـی ها آقـای «ایـن رو بنویس»! چون
ـادی ک مسـن ممکنـه هـول برشـون داره از ایـن
بچ ههـای ع ِ
َ
عادی ک مسـن هـم خونیان که
تصوی ِـر وحشـیانه و بچههای
ِ
اصلی طرفدارهای
حیات دانمارکه و هم هستۀ
مایۀ ادامۀ
ِ
ِ
منـن خـب ،متوجهـی دیگـه؟ ادوارد کالی ِـن نازنیـن؟ کجـا
بـودم من؟
کشتن شاهزاده نرفته و حاال
دریایی کوچک زیر بار
پری
ادواردِ :
ِ
ِ
بهنظر میآد ممکنه خودش بمیره.
ً
ً
هانس :بمیــره؟ واقعــا؟ معلومه کــه «واقعا»! قصۀ منــه دیگه ،مگه
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َ
نیســت؟ (دوبــاره میخوانــد« ).چشــمهایش ،کــه عالموآدم
میســتودند ،رو به آســمانُ ...پ ِر اشــک بودنــد »...هاه آره.
«روی همــان کشــتیای کــه شــاهزادۀ زیبارویــش را تــرک
عروس زیباروی شاهزاده را دید که
گفته بود ،شــاهزاده را و
ِ
پی او میگشتند»...
ِ
سـروکلۀ دوتـا «سـرخ َمرد» پیـدا شـده :تـا کمـر لخـت و سـرها و
نیمتنههـای باالییشـان یکسـر پوشـیده از سـرخیای کـه
بـه نظـر خـون میآیـد ،بـا بخیههایـی غریـب روی دسـتها و
پشـت کمربندهایشـان.
پهلوهایشـان و هرکـدام هفتتیـری
ِ
ُ
آرامآرام میآینـد داخـل و میایسـتند .زل میزننـد بـه هانـس که
َ
پـی حضـور غریـب آنهـا ک َمکـی دسـتپاچه و پریشـان شـده.
از ِ

ماجرای اینها دیگه چیه؟ مردهای خونآلود! یا اینکه چیه
اون ،مربا؟ باید چسبناک باشه!
َ
دوروبر را نگاه میکنند ،ولی بهنظر میآید
تعدادی از مهمانها

هیچکدام چیزی را نمیبینند که هانس دارد میبیند.

باقی آدمها نمیتونن این مردهایی رو ببینن که
هاهِ ،
سرتاپاشون رو خون گرفته ...کدوم مردهایی که سرتاپاشون
ً
کل ماجرا یه بخشی از یه قصۀ تازهایه
رو خون گرفته؟ دقیقا! ِ
که من دارم تو ذهنم سروسامون میدم ولی اون رو میذارم
روز دیگه« .مردانی سرتاپاشان را خون گرفته بود و
برای یه ِ
خوردن چای آمدند ».میبینین ،من کلی قصه دارم
برای
ِ
که دائم سروکلهشون یهویی همهجا پیدا میشه ،نیست
بستن دیوونهها
لباس
عین یه هشتپایی که
ِ
ِ
اینجور؟ ِ
تنش کردهن تکون نمیتونه بخوره! حاال چرا این لحظه
بستن دیوونهها اومد تو ذهنم ،نمیدونم .اگرچه
لباس
یهو
ِ
ِ
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شور
مامانم دیوونه شد دیگه! بله ،دیوونۀ کامل .یه ِ
زن رخت ِ
پست َمستی بود و بعد هم دیوونه شد .زندگیای که کرد
ِ
عالی نبود ،ولی اینجا هم دانمارکه دیگه خب ،متوجهین
که؟ ادوارد؟!
«پی او میگشتند»...
ادوارد:
ِ

پی او میگشتند؟!
هانسِ :

هانس متوجه میشود یکی از سرخمردها سینهاش را صاف

میکند و دستبهسینه میشود.

ادوارد :قصه...
هانس :هـان آره! «پ ِـی او میگشـتند ...جـوری کـه انـگار مطمئـن
دل موجهـا!» ولـی بعـدش
بودنـد خـودش را انداختـه بـه ِ
فرزنـدان آسـمان از آب بـاال
رو حـدس بزنیـن« .همـراه دیگـر
ِ
َ
آمـد ،تـا کنـار ابـری سـرخفام شـناور در »...آ ِتـر...؟ اوا؟ آوا؟
یگـه هـا« ،و بع ِـد سـیصد سـال
ِا ِتـر...؟ ایـن رو پریخانـوم م 
ـوت آسـمان میرسـیم .و
کـه غوطـه خواهیـم خـورد ،بـه ملک ِ
شـاید که حتی زودتر برسـیم تا هر روز بچۀ خوبی ببینیم»...
ایـن رو گـوش کنیـن شـماها« ...هـر روز بچـۀ خوبـی ببینیـم
عشـق
کـه مایـۀ شـادمانی پـدر و مـادرش اسـت و شایسـتۀ
ِ
آنهـا ،از روزهـای آزمودنمـان کـم میشـود .امـا هـرگاه کودکـی
حرفنشـنو یـا شـرور ببینیـم( »...بچـۀ چاقـی را نشـان میدهد).
ـک غـم میریز یـم و هـر قطرهاشـکی کـه میریزیـم ،یـک
«اش ِ
یشـود ».یهکم غمانگیزه
روز بـه روزهـای آزمایشـمان اضافه م 
ـری دریای ِـی کوچـک
آخـرش ،ولـی
ِ
حاضـران ایـن مجلـس ،پ ِ
نوشـتۀ مـن ،هانـس کریسـتین اندرسـن!

