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خ می دهد. کوچک در سواحل جنوبی نروژ ر کردار نمایشنامه در شهری 



شب هنگام. اتاق نشیمن منزل دکتر استوکمان، با اثاثیه و مبلمان 

ساده اما چیدمان خیلی جذاب. در دیواِر راست دو در می بینیم؛ دِر 

کار دکتر باز می شود.  عقب تر به ورودی ساختمان و دِر جلوتر  به اتاق 

باز  ساختمان  ورودی  به  که  دری  درست  رو به روی  مقابل،  دیوار  در 

می شود، دری است برای ورود به بخش اندرونی ویژۀ اعضای خانواده. 

وسط همین دیوار یک بخاری قرار دارد. اندکی جلوتر در همین سمت، 

یک نیمکت مبله و باالیش، روی دیوار، آینه ای است، و جلوی این ها 

روشن  حباب داری  چراغ  میز  این  روی  رومیزی.  با  بیضوی  میز   یک 

باز  اتاق غذاخوری  به  که  رو  است. در دیوار ته صحنه، دری است 

است. در این اتاق میز غذاخوری برای صرف غذا چیده شده است، و 

چراغی نیز روی آن می سوزد.

بیلینگ، با دستمالی زیر چانه، در غذاخوری سر میز نشسته است. 

کنار میز غذاخوری ایستاده است و بشقابی با یک  خانم استوکمان 

صندلی های  بقیۀ  می دهد.  او  به  را  گوساله  بریان  راستۀ  بزرگ  تکۀ 

غذاخوری خالی اند. روی میز آشفته است؛ یعنی تازه شام خورده اند.
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انتظار  باید  بیلینگ،  آقای  بیاد  یه ساعت دیر  آدم  خب،  خانم استوکمان: 

غذای سرد  رو هم داشته باشه.
)مشغول خوردن( خیلی خیلی خوشمزه س... حرف نداره. بیلینگ: 

که، شوهرم سر وقت خوردِن غذا براش مهمه... می دونین  خانم استوکمان: 

اصاًل مسئله ای نیست. یعنی فکر می کنم وقتی این جوری  بیلینگ: 

غذا می خورم، بیشتر می چسبه؛ تنها و بی مزاحم.
گوش  هال،  دِر  به  )رو  راحتین...  جور  هر  خب...  آهان،  خانم استوکمان: 

می دهد.( گمونم هاوستاد هم داره می  آد. 

احتمااًل. بیلینگ: 

کاله رســمی شــهردار، وارد می شــود.  )پیتــر اســتوکمان، بــا پالتــو و 

عصایــی در دســت دارد.(

سالم و عرض ادب زن داداش. شهردار: 

)به اتاق نشیمن می آید.( به، سالم! پس شمایین؟ چه خوبه  خانم استوکمان: 

که به ما هم سری می زنین.
گفتم... )با نیم نگاهی به اتاق غذاخوری( آ، ولی  رد می شدم،  شهردار: 

مهمون دارین انگار. 
)دستپاچه(  اومده.  سرزده  نه...  نه،  شرمندگی(  با  )اندکی  خانم استوکمان: 

نمی خواین شما هم برین سر میز و یه لقمه بخورین؟
شب  که  رو،  روز  اون  نیاره  خدا  ممنون.  خیلی  نه،  من؟  شهردار: 

پختنی بخورم! با معدۀ من سازگار نیست.
که... اوه، حاال یه بار  خانم استوکمان: 

کره و  نه، نه. لطف دارین؛ ترجیح می دم به همون نون و  شهردار: 

کمی هم  کنم. در دراز مدت سالم تره و...   چای قناعت 
به صرفه س.
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کلی بریز و  )با لبخند( حاال نگین با خودتون توماس و من  خانم استوکمان: 

یم. بپاش دار
کار  اتاق  )به  نیاره.  رو  روز  اون  نه زن داداش. خدا  که  شما  شهردار: 

دکتر اشاره می کند.( خونه نیست انگار. 

ی... اون و پسرها. نه، بعِد شام رفته یه خرده پیاده رو خانم استوکمان: 

ای بابا، نمی دونم برای سالمتی خوبه این؟ )گوش می دهد.(  شهردار: 

باید خودش باشه.
نه، اون نباید باشه. )در می زنند.( بفرمایین! )هاوستاد از در  خانم استوکمان: 

که دیگه... ورودی می آید.( به! آقای هاوستادن، 

کردن. سالم آقای  بله، خیلی ببخشین، چاپخونه معطلم  هاوستاد: 

شهردار.
)نسبتًا عصا قورت داده اندک تعظیمی می کند.( آقای سردبیر.  شهردار: 

کاری آمدید احتمااًل؟ اینجا پی 
چاپ  روزنامه  توی  قراره  که  مطلبیه  مورد  در  اندازه ای.  تا  هاوستاد: 

بشه.
گمون می کردم. شنیده م برادرم خیلی فعاالنه برای »ندای  شهردار: 

مردم« مطلب می نویسه.
بله، ایشون زحمت می کشن هر وقت دربارۀ مطالب علمی  هاوستاد: 

مردم«  برای  »ندای  مختصری  یه  ببینن،  تازه ای  موارد 
می نویسن. 

اشاره  اتاق غذاخوری  )به  نمی خواین...؟  )به هاوستاد( حاال  خانم استوکمان: 

می کند.(

خدای نکرده، نمی خوام اون رو به دلیل نوشتن برای قشر  شهردار: 

که انتظار داره براش سر و دست بشکنن مالمت  خاصی 
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که نسبت  البته، شخصًا هم هیچ دلیلی نمی بینم  کنم. 
به روزنامۀ شما نظر منفی داشته باشم.   

بله، من هم همین طور فکر می کنم. هاوستاد: 

کمه... یک روح  کاًل، توی شهر ما روحیۀ تساهل خوبی حا شهردار: 

منافع  از  ناشی  البته،  این،  بی نظیر.  جمعی  شهروندی 
می کنه...  متحد  هم  با  مردم  رو  که  توجهیه  قابل  مشترک 
یادی مشغلۀ هر شهروند  ز تا حد  که  منافع خیلی مهمی 

خیراندیشیه...
گرم، بله. چشمه های آب  هاوستاد: 

دقیقًا. ما تأسیسات بزرگ، تازه و محشرمون، چشمه های  شهردار: 

آب  چشمه های  این  دید!  خواهید  یم.  دار گرم رو  آب 
شک  هاوستاد.  آقای  می شن  شهر  این  زندگی  کانون  گرم 

نکنید! 
توماس هم همین رو می گه. خانم استوکمان: 

سال  دو  یکی  این  ظرف  شهر  توسعۀ  و  رونق  خب،  شهردار: 

فوق العاده س! مردم باز پولی توی دست و بالشونه. زندگی 
و شور و حال برگشته. ارزش خونه و مستغالت روز به روز 

افزایش داره.
کاهش داشته. نرخ بیکاری هم   هاوستاد: 

از  اجتماعی  رفاه  برای  که  مالیاتی  بله.  هست،  هم  این  شهردار: 

کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  می گرفتیم  مرفه  طبقات 
با خیل مسافرها...  گر...  ا تابستون هم  این  و  کرده،  پیدا 
که باعث می شن چشمه هامون سر زبون ها  فوج معلولینی 
هم  باز  باشه،  داشته  رونق  چشمه ها  کار  گر  ا بیفته... 
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کاهش پیدا می کنه.   مالیات 
یـم،  دار پیـش  در  خـوبـی  تـابسـتـون  کـه  معلومـه  قـرائن  از  هاوستاد: 

این طوری می گن.
برای  تقاضا  روز، سیل  شرایط خیلی دلگرم کننده س. هر  شهردار: 

جا و این قبیل چیزها سرازیره.
پس مقالۀ دکتر باید به موقع باشه. هاوستاد: 

اون باز هم داره چیزی می نویسه؟ شهردار: 

توصیه  چشمه ها رو  نوشتن:  قبل  زمستون  مطلب  رو  این  هاوستاد: 

نمونۀ  بهداشتی  وضعیت  دربارۀ  گزارشی  و  می کنن، 
شهرمون. ولی اون موقع مقاله رو نگه داشتم.

آهان، جایی ش ایرادی چیزی داشته احتمااًل. شهردار: 

گفتم بهتره تا اآلن، یعنی فصل  نه، ایرادی نداشت. ولی  هاوستاد: 

برنامه ریزی  تابستونی شون  تعطیالت  برای  مردم  که  بهار، 
می کنن، صبر...

کاماًل به جاست آقای هاوستاد. درسته؛  شهردار: 

سرش  خستگی  توماس  وسط،  بیاد  چشمه ها  حرف  آره،  خانم استوکمان: 

نمی شه.
کارمند رسمی اونجاست. خب، به هر حال، اون  شهردار: 

ایدۀ  این  مبتکر  عماًل  که  باشه  یادمون  هم  این  بله،  هاوستاد: 

گرم ایشون بودن. چشمه های آب 
که  می شنوم  وقت ها  بعضی  بله،  جدی؟  بودن؟  ایشون  شهردار: 

گمونم  بعضی ها این جوری فکر می کنن. ولی با این حال 
من هم توی این طرح بزرگ مختصر نقشی داشتم.

آره، توماس هم همیشه می گه اینو. خانم استوکمان: 




