




  شخصیت ها

HALVARD SOLNESS  هالوارد سولِنس: معمار
ALINE SOLNESS آلینه سولِنس: همسرش 
DOCTOR HERDAL دکتر هردال: پزشک خانواده 
             KNUT BROVIK کنونی سولِنس  کنوت بروویک: آرشیتکت سابق، دستیار 
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MISS HILDA WANGEL هیلده َونِگل  

چند زن  
جمعی در خیابان   

خ می دهد. ماجرا در خانۀ سولِنس و پیرامون آن ر



کـه چیدمـان سـاده ای دارد. در دیـواِر  کار در خانـۀ سـولِنس  )دفتـر 

در  می شـود.  بـاز  سـاختمان  ورودی  دِر  بـه  رو  دولنگـه ای  دِر  چـپ، 

دیـوار راسـت، دری بـه اتاق هـای اندرونـی بـاز می شـود. در دیـوار تـه 

صحنـه دری رو بـه آتلیـۀ طراحـی بـاز اسـت. جلـوی صحنـه، چـپ، 

میـزی بـا چنـد کتـاب، کاغـذ و نوشـت افزار. عقـب صحنه، آن سـوی 

دِر دولنگـه، یـک بخـاری اسـت. در گوشـۀ سـمت راسـت، نیمکـت 

مبلـه ای بـا میـز و یکـی دو صندلـی. روی این میز، پـارچ آب و لیوانی. 

و  گهـواره ای  صندلـِی  بـا  اسـت  کوچک تـری  میـز  راسـت،  جلـو، 

صندلـی راحتـی مبلـی. روی میـز  طراحـی در آتلیـه، میـز گوشـۀ اتاق و 

کار چـراغ حبـاب داری روشـن اسـت.  میـز 

گنـار نشسـته اند و دارنـد روی  کنـوت بروویـک و پسـرش را در آتلیـه، 

کار  دفتـر  در  فوسـلی  کایـا  می کننـد.  کار  محاسباتشـان  و  نقشـه ها 

کنـار میـز ایسـتاده و در دفتـر روزانه چیزی می نویسـد. کنـوت بروویک 

پیرمردی تکیده، با مو و ریشـی سـفید اسـت؛ پالتوی سـیاِه نخ نما اما 

تر و تمیـزی بـر تـن دارد، بـا عینک و شـال گردن سـفیدی که از کهنگی 
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گنـار بروویـک سی و چند سـاله، خوش لبـاس، بـور  بـه زردی می زنـد. را

کایـا فوسـلی دختـر ترکـۀ بیست و چند سـاله ای  و اندکـی قـوز اسـت. 

اسـت، بـا لباسـی به قاعـده و قشـنگ، امـا سـیمایی نسـبتًا رنجـور؛ 

روی پیشـانی اش نقـاب سـبزی زده اسـت. هـر  سـه لختـی خامـوش 

مشـغول کارنـد.(

می شود،  بلند  طراحی  میز  پشت  از  گهان  نا مضطرب  آدمی  )مثل  کنوت بروویک: 

نفس بریده و خسته، تا جلوی در پیش می آید.( نه، دیگه نمی تونم 

این وضع رو تحمل کنم!
)به سوی او می رود.( امشب حالتون خیلی بده، آره، دایی؟ کایا: 

ها، انگار روز به روز بدتر می شه.  بروویک: 

خونه،  برین  باید  رسانده.(  آن ها  به  را  خودش  و  شده  بلند  )که  گنار:  را

که... کنین یه خرده بخوابین  پدر. سعی 
که برم  )ناشکیبانه( برم بخوابم، هوم؟ همین  رو می خوای،  بروویک: 

بکپم و خفه بشم!
برین یه خرده راه برین، پس. کایا: 

آره، بریم. منم می آم باهاتون. گنار:  را

)بـــا شـــور و شـــدت( تـــا اون نیـــاد نمـــی رم! امشـــب می خـــوام  بروویک: 

کـــی از خشـــمی  رک و راســـت ســـنگام رو بـــا... )بـــا لحنـــی حا
فروخـــورده( بـــا ایـــن... جنـــاب مدیـــر وابَکنـــم.1

کنین! )پریشان( وای نه، دایی... حاال یه خرده دیگه م صبر  کایا: 

کنین، پدر! آره، بهتره صبر  گنار:  را

فرصتی  دیگه  که  من  ها!  ها...  افتاده.(  شماره  به  )نفسش  بروویک: 

کنم. ندارم صبر 

چون بروویک خودش معمار قابلی بوده، عارش می  آید سولِنس را استاد یا معمار بخواند.   .۱
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)گوش می دهد.( هیس! صدای پاش می آد از پله ها.  کایا: 

کار خودشان.( ) هر سه می روند سر 

)هالوارد سولِنس از دِر ورودی ساختمان می آید. او مردی میان سال، 

ابروان  و  تیره،  فرفری، سبیلی  و  کوتاه  با مویی  قاطع است،  و  قوی 

ُپرپشت و سیاه. کت او، طوسی مایل به سبز با یقه برگردان های پهن 

کستری مالیم  که دور گردن آن را باال زده است. کاله خزی به رنگ خا

پوشیده، و چند پوشه زیر بغل دارد.( 

)دم در، با اشاره به آتلیه و به نجوا( رفته ن اون ها؟ سولِنس: 

)آرام، سرش را به نشانۀ نفی تکان می دهد.( نه. )نقابش را از پیشانی  کایا: 

یک  روی  را  کالهش  می پیماید،  را  اتاق  طول  سولِنس  برمی دارد. 

صندلی می اندازد، پوشه ها را روی میز کنار نیمکِت مبلی می گذارد 

کایا یک بند مشغول نوشتن است،  و سپس به  سوی میز برمی گردد. 

اما عصبی و دستپاچه به نظر می آید.(

)بلند( چی رو وارد دفتر می کنین، خانم فوسلی؟ سولِنس: 

که... )یکه خورده( هاه، هیچی، همین چیزایی  کایا: 

بذاریــن ببینــم، دختر خانم. )خم می شــود، وانمــود می کند که  سولِنس: 

دفتر را بررسی می کند، به نجوا(  کایا!

)آرام، در حال نوشتن( بله؟ کایا: 

که هستم این نقابتون  رو برمی دارین؟ چرا همیشه من  سولِنس: 

)مثل قبل( هااام، چون نقاب خیلی زشتم می کنه. کایا: 

)بــا لبخنــد( کــه یعنی دوســت ندارین زشــت به نظــر بیاین،  سولِنس: 

کایا؟
)با نیم نگاهی رو به باال( آره، اصاًل. برای شما نه. کایا: 

کوچولو...  )موی او را اندکی نوازش می کند.( کایای طفلی ناز  سولِنس: 
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)سرش را می دزدد.( هیس... صداتونو می شنون!   کایا: 

کار بــه راســت پرســه ای می زنــد، برمی گــردد، و  )ســولِنس در اتــاق 

جلــوی در آتلیــه مکــث می کنــد.(

کسی نیومده سراغ من؟ امروز  سولِنس: 

کــه می خــوان تــوی  )بلنــد می شــود.( چــرا، اون زوج جوونــی  گنار:  را

یالیــی بســازن. وســتراند1 خونــۀ و
ُ
ل

کنن.  )آرام می غرد.( آهان، اون ها؟ خب، باید یه خرده صبر  سولِنس: 

کار خوب توی ذهنم جا نیفتاده. کلِی  هنوز طرِح 
که  داشتن  اصرار  خیلی  دو دلی.(  با  اندکی  و  می آید  )جلوتر  گنار:  را

زودتر نقشه هاشون آماده بشه.
)مثل قبل( وای، خدای من... همه شون همین جوری ان! سولِنس: 

ـــرن  ـــر ب )ســـر بلنـــد می کنـــد.( می گـــن خیلـــی دوســـت دارن زودت بروویک: 

خونـــۀ خودشـــون.
گوشــمون ُپره از ایــن حرف ها!   خیله خــب، خیله خب...  سولِنس: 

کــه بــه هر چــی باشــه راضــی ان... هــر چــی... یــه  همینــه 
کالهاشون  که  مرغدونی. فقط یه چوب رختی داشته باشه 
که. نه... نه، سایه شــون  کنن. خونــه نمی خوان  رو آویــزون 
یه، بــرن پیش کس دیگــه ای. دفعۀ  گــه این جور مســتدام! ا

که اومدن همین  رو می گین بهشون.   دیگه 
ی پیشانی اش می زند و شگفت زده در او می نگرد.(  )عینکش را رو بروویک: 

کس دیگه ای؟ یعنی حاضرین سفارش اون ها رو رد  پیش 
کنین؟

)بی حوصلــه( آره، آره، آره، مرده شــور ببــره  این سفارش شــون  سولِنس: 

کــه الکی یه  گــه قــراره این جــوری باشــه... بهتــر از اینه  رو! ا

Løvstrand  .۱؛ که در عین حال به مفهوم ساحل/آب/دریای پوشیده از برگ درختان است. 
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یاد  که هنــوز ز کنی. )می خروشــد.( آخــه من  آلونکــی ســر هم 
این آدم ها رو نمی شناسم!

می شناسه شون.  گنار  را کاردرستی ان.  و  خوب  آدم های  بروویک: 

کارشون درسته. َمرده رفت و آمد داره با خونوادۀ ما. 
کاردرست! من منظورم این نیست. ای  کاردرست...  آی،  سولِنس: 

بابا... شمام متوجه منظورم نمی شین؟ )با تندی( من برای 
گه به منه، می تونن برن  کار نمی کنم. ا که نشناسم   کسایی 

که می خوان.1 کی  سراغ هر 
)بلند می شود.( جدی می گین؟ بروویک: 

که شــده، الاقل.  )بــا ترشــرویی( آره جدی می گم... یک بارم  سولِنس: 

)جلوتر می آید.(

که با اشاره به پدرش هشدار  گنار می اندازد،  یک نگاهی به را )بروو

کار می آید.( یک به دفتر  می دهد. سپس بروو

کلمه باهاتون حرف بزنم؟ می شه یکی دو  بروویک: 

که می شه. البته  سولِنس: 

کایا( کایا، چند دقیقه برو آتلیه. )به  بروویک: 

)نگران( وای، ولی دایی... کایا: 

که می گم بکن، بچه. درم پشت سرت ببند. کاری  رو  بروویک: 

)کایا با بی میلی به آتلیه می رود و مضطرب و ملتمسانه به سولِنس 

یک صدایش را پایین  نگاهی می اندازد، سپس در را می بندد. بروو

می آورد.( نمی خوام طفلی بچه ها بفهمن چقدر حالم بده.

اصواًل معماری به معنی ایجاد هماهنگی اندام وار بین عوالم جماد، آب، نبات و حیوان   .۱
که قرار است  است. سولِنس در اینجا طراحی ساختمان را بدون شناخت انسان هایی 

کار عبثی می داند. در آن بزیند، 
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آره، این روزها خیلی مریض حال به نظر می آین. سولِنس: 

کارم ساخته س. رمقی نمونده برام... روز به روز. دیگه  بروویک: 

بشینین یه خرده. سولِنس: 

ممنون... اجازه هست؟ بروویک: 

)صندلی راحتی را برای راحت نشســتن او میزان می کند.( اینجا،  سولِنس: 

بفرمایین. خب؟
)که با دشواری می نشیند.( آره، هیچی، همون موضوع راگناره؛  بروویک: 

نگران اونم. تکلیفش چی می شه؟
پســرتون، می تونــه پیــش مــن بمونــه، طبعــًا، تا هــر وقت که  سولِنس: 

دلش بخواد.
می خواد.  اون  که  نیست  چیزی  این  همینه:  مسئله  ولی  بروویک: 

فکر می کنه نمی تونه... االن، دیگه نمی تونه.
گــه  کــه حقــوق خوبــی می گیــره. ولــی ا خــب، بــه نظــر مــن  سولِنس: 

منظــورش اینــه که یه خرده بیشــتر بگیره، خیلــی مخالفتی 
که... ندارم 

نه، نه! مسئله این نیست. )بی صبرانه( ولی دیر یا زود، اونم   بروویک: 
کنه. کار  که برای خودش  کنه  باید فرصتی پیدا 

کار  گنار واقعًا فوت و فن  )به او نگاه نمی کند.( فکر می کنین را سولِنس: 

ی پای خودش بایسته؟ که تنهایی رو رو بدونه 
که دیگه خودمم  نه، ببینین، همینش خیلی آزارم می ده.  بروویک: 

دارم به این پسر شک می کنم. آخه هیچ وقت چیزی... یه 
کالمی برای تشویق و دلگرمیش نگفتین. ولی باز با خودم 
داشته  استعدادش  رو  باید  غیرممکنه...  عکسش  می گم 

باشه.
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ــاد نگرفتــه...   یعنــی  ــی اون هنــوز خیلــی چیــزی ی خــب، ول سولِنس: 

چیــزای اساســی   رو. جــز همیــن طراحــی.
و خشن.(  با صدایی خفه  نگاه می کند،  او  به  پوشیده  نفرتی  )با  بروویک: 

که پیش  بودین، وقتی  یاد نگرفته  خودتونم خیلی چیزی 
کار می کردین. ولی رفتین و مستقل شدین، وضعتونم  من 
زیر  کردین.  ترقی ام  می کشد.(  نفس  )به سختی  شد.  خوب 

کردین. پای من و... خیلی های دیگه  رو هم... خالی 
آره، می دونین... بخت یارم بود. سولِنس: 

بود.  مرادتون  وفق  بر  اوضاع  می گین.  درست  رو  اینجاش  بروویک: 

نبینم  و...  بمیرم  بذارین  نمی آد  دلتون  حتمًا  پس،  ولی، 
کاری ازش برمی آد. تازه، خیلی َام دوست دارم  گنار چه  را

ازدواجشون رو ببینم... قبِل مرگم.
)باتندی( کایا این رو می خواد؟ سولِنس: 

می زنــه.  رو  حرفــش  همــه ش  گنــار  را ولــی  یــاد.  ز نــه  اون  بروویک: 

بــرای  کنیــن  کمکــش  بایــد  بایــد...  شــما  )التماس کنــان( 

خــودش یــه کار مســتقل داشــته باشــه دیگــه! باید یــک کاری 
کــه ایــن بچــه بــه ثمــر می رســونه ببینــم. متوجهیــن! رو 

)خشــمگین( یه چیزی می گین ها، نمی تونم از آسمون براش  سولِنس: 

که! سفارش بیارم 
کار  همین االنم می تونه یه سفارش خوب داشته باشه. یه  بروویک: 

بزرگ.
گیج( می تونه؟ )شگفت زده و  سولِنس: 

گه اجازه بدین. ا بروویک: 

کاری هست این حاال؟ چه  سولِنس: 




