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             Engstrand کوب انگستراند )نجار(  یا
Regine Engstrand رگینه انگستراند )خدمتکار خانم آلوینگ( 

  صحنه

خ می دهد. کردار نمایشنامه در ِملک روستایی خانم آلوینگ مشرف بر آبدرٔهٔ وسیعی در غرب نروژ        ر



که رو به  اتاق نشیمن بزرگ و دل بازی با دری در سمت چپ 

باغ باز می شود و دو در دیگر در دیوار سمت راست. وسط اتاق 

گردش چند صندلی می بینیم. روی این میز چند  گردی و بر  میز 

کتاب، مجله  و روزنامه است. در دیوار چپ، در جلوی صحنه، 

کار  پنجره ای و کنارش نیمکت کوچکی است که جلوی آن میز 

گرم خانٔه  به  اتاق نشیمن  گذاشته اند. در ته صحنه،  کوچکی 

منتهی  شیشه ای  سراسر  دیوارهای  و  اتاق  از  باریک تر   
ً
نسبتا

گرم خانه، دری رو  می شود. سمت راسِت دیوار شیشه ای این 

به باغ باز می شود و از پِس دیوار شیشه ای، چشم انداز آبدره ها 

انگستراند  می کند.  مواجش  یک بند  باران  ُشرٔه  که  می بینیم  را 

نزدیک این در ایستاده است. پای چپش اندکی چالق است و 

به کِف پوتینش تکه ای چوب زده است. رگینه، آب پاش خالی 

در دست، تالش می کند نگذارد او پیش تر بیاید.

    پردۀ یک    
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)آهسته( چی کار داری؟ همون جا واسـتا! از سر و کله ت آب   رگینه: 

می چکه.
بارون رحمت خداس دخترجون. انگستراند: 

لعنت خداس ... این ... بارون. رگینه: 

خدایـا، چـه حرفایـی می زنـی رگینـه! )لنگان لنـگان چنـد قدمی  انگستراند: 

برمی دارد و وارد اتاق نشـیمن می شـود.( هیچی، یعنی می خواسم 

بگم ... 
پاتو این جور نکوب زمین، نمی فهمی! پسِر ارباب باال خوابه. رگینه: 

خوابه؟ صالت ظهر؟ انگستراند: 

اونش دیگه به تو مربوط نیس! رگینه: 

که ... دیشب رفتیم دمی به خمره بزنیم  انگستراند: 

کش لعنت. آره، بر شکا رگینه: 

آره، ما آدمیزادا، دخترم، موجودات فانی ضعیف النفسی  انگستراند: 

هستیم و ...
آره، درسته. رگینه: 

کـه یکی دوتا نیس، می دونی ...  انگستراند:  ... وسـوسـه های این دنیام 

کـار بودم خداییش.  کلٔه سـحر سـِر  ولی، با این حال، 
واستم  اینجا  نمی خوام  کن!  کم  َشرتو  حاال  باشه،  باشه،  رگینه: 

انگار باهات »رانِدوو«1 داشته م.
انگار چی داشته ی باهام؟ انگستراند: 

که دیگه برو پی  کسی ببینه اومده ی اینجا؛ اینه  نمی خوام  رگینه: 

کارت!

که نشانٔه امید او  گاهی واژه های فرانسوی می پراند  rendezvous .۱: قرار مالقات. در سراسر این متن رگینه 
به تغییر محیط زندگی فعلی و فرهنگ مرتبط با آن است.
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)چند قدمی نزدیک تر( تا باهات حرف نزنم، عمرًا از اینجا برم.  انگستراند: 

با  و  می شه  تموم  یتیم خونه  این  توی  بعد از ظهر  امروز  کارام 
کشتِی امشب دارم می رم شهر سر خونه و زندگی خودم.

)زیر لبی( به سالمت! رگینه: 

ممنون باباجون. فردا که این پرورشـگاه و مدرسـٔه شـبانه روزیو  انگستراند: 

افتتاح کنن، یقین برو بیایی داریـن و یه عالمه آب شـنگولِی 
فرِد اعالء می خـورن، می دونی؟ اون وقت دیگه کسی نمی گه 
کوب انگستراند سبز می شه، نمی تونه  وقتی شیطون سر راه یا

اسیر وسوسه هاش نشه.
نه بابا!  رگینه: 

آره بابا، آخه قراره آدمای کله گنده مث مور و ملخ بریزن اینجا.  انگستراند: 

کشیش ماندرَشم فردا قراره بیاد از شهر.
اون امروز می آد، محض اطالع. رگینه: 

بفرما، می بینی! منم باید حسابی حواسم باشه که طرف باز  انگستراند: 

آتویی گیر نیاره که واسه م بره منبر، می فهمی که؟
ِاا، پس حقه ت اینه، هان؟ رگینه: 

چه حقه ای؟ انگستراند: 

)با نگاهـی معنـی دار( این دفــعـه می خـوای چه حــقـه ای براش  رگینه: 

کنی؟ سوار 
کشــیش  ِا! ِا! زده بــه ســرت؟ فکــر می کنــی می خــوام بــرای  انگستراند: 

ماندرش حقه ســوار کنم؟ نه، اصاًل و ابدًا، کشــیش همیشه 
برام دوســت خیلی مهربونی بــوده که بخوام این کارو بکنم. 
ولــی چیزی که می خواســتم بهت بگم اینه کــه ... می دونی 
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... منظورم اینه که امشب دارم برمی گردم خونه.
گه به منه، هر چه زودتر بهتر!  ا رگینه: 

آره، ولی تو َام باید با من بیای رگینه. انگستراند: 

گفتی؟ )ماتش برده است.( می خوای منم ...؟ چی  رگینه: 

گفتم، تو َام باید با من برگردی خونه.  انگستراند: 

)با پوزخند( خواب دیدی خیره! رگینه: 

باشه، حاال می بینیم. انگستراند: 

آره، می بینیم و خوبم می بینیم. می خوای منو ببری! منی  رگینه: 

منی  کرده!  بزرگم  آلوینگ  خانوم  مث  متشخصی  آدم  که 
تو  کرده ن!  تا  خودشون  بچٔه  مث  تقریبًا  اینجا  باهام  که 
کسی رو می خوای برگردونی خونه ت؟ ... اونم  یه همچین 

چه خونه ای! واقعًا که!
با پدرت حرف می زنی  این جوری  این خزعبالت چیه؟!  انگستراند: 

دخترٔه قرشمال؟
)زیرلبی، بی آنکه به او نگاه کند.( تو خودت هزار بار بهم گفته ی  رگینه: 

که من تخم و ترکٔه تو نیستم! 
گفتیم، بی خیال!  ای بابا! ... حاال ما یه چیزی  انگستراند: 

و  نمی کردی  بارم  بد و بیراه  و  فحش  دقیقه  به  دم  مگه  رگینه: 

نمی گفتی ...؟ Fi donc! ]خجالت هم خوب چیزیه![   
به جدم قسم هیچ وقت یه همچی حرف زشتی نزدم. انگستراند: 

ِاا، خوب یادمه چی ها می گفتی. رگینه: 

گرم بوده، نفهمیدی تو  که سرم  آره، ولی اون مال وقتی بوده  انگستراند: 

اینو؟ وسوسه های این دنیا که یکی دوتا نیس رگینه.
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ایش ش! رگینه: 

می گرفت  واسـه م  خـودشو  مـادرت  که  وقتیـه  مال  اینـا  تـازه  انگستراند: 

که  می گفتم  چیزی  یه  باید  خب  منم  می زد.  سرکوفت  و 
بچزونتش دخترجون. افاده هاش طبق طبق. )ادای همسرش 
یادت  لطفًا  بذار!  راحتم  انگستراند!  کن  »ولم  را درمی آورد.( 

باشه من سه سال روِسن ُولد پیش خونوادٔه آلوینگ بوده م، 
بر  )می خندد.(  داشتن!«  بروبیایی  دربار  توی  که  آدمایی 
شیطون لعنت! اون هیچ وقت نباید اینو فراموش می کرد که 
کلفتی می کرد، حضرت آلوینگ  وقتی اون توی این خونه 
پاش تو دربار باز شد و عنوانی واسه خودش دست و پا کرد. 

طفلی مادرم! عذابی انداختی به جونش که هیچی نشده سر  رگینه: 

از قبرستون درآورد.
)شانه هایش را درهم می کشد.( ُاوو، بعله! همه ش تقصیر منه. انگستراند: 

)روی می گرداند، با گنگی( ایش ش ...! اونم با اون ُسمش! 1 رگینه: 

گفتی فرزندم؟ چیزی  انگستراند: 

Pied de mouton ]پاچه  بزی[.  رگینه: 

انگلیسی بود، هان؟ انگستراند: 

آره. رگینه: 

به  می تـونه  االن  که  کرده ی  پیدا  سـوادی َام  یه خرده  به به،  انگستراند: 

دردمون بخوره رگینه.
کنم؟ کوتاه( تو شهر می خوای برات چی کار  )پس از سکوتی  رگینه: 

که  اشارٔه رگینه به پای چالق انگستراند است. در ادبیات مردمِی مسیحیان شیطان در هیئت آدمی می آید   .۱
یک پایش »ُسم« است.با این حال، خوب است بدانیم در اساطیر یونان »َپن« )Pan ( موجودی است با پا 
گوشی همانند بز. این موجود بیانگر بی نظمی، موسیقی، و شهوت است و بیشتر با دیونیزوس، خدای  و 
کند،  که انگستراند قصد دارد »شهوه خانه« ای برپا  بهار، شعر، و شور سازگار است. با در نظر گرفتن این نکته 

به نظر می رسد ایبسن با اشاره به »ُسم« و پای چالق انگستراند هر دو مورد را در نظر دارد. م.   
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می خواد؟  چی  بچه ش  تنها  از  که  می پرسه  پدرش  از  آدم  انگستراند: 

مگه من یه زن مردٔه تنها و بی کس نیستم؟
باهام  کنی! شهر  این چرندیات َخرم  با  خبه، نمی خواد  رگینه: 

چی کار داری؟ 
باشه، بذار بگم بهت؛ به سرم زده برم تو خط یه کار تازه. انگستراند: 

)با تحقیـر( تـو خیلی رفتـه ی تو خط کارای تـازه، ولی همه شون  رگینه: 

خیاالت بوده ن!
باشه، ولی این دفعه می بینی دخترم. خدا منو بکشه اگه ... انگستراند: 

)مصرانه پا به زمین می کوبد.( قسم نخور!  رگینه: 

فقط  توئه!  با  حق  کاماًل  دخترم،  توئه  با  حق  آروم!  آروم!  انگستراند: 

کار برای مدرسٔه شبانه روزی  می خواسم بگم پول خوبی از 
یتیما کنار گذاشته م.

جدی؟ خوش به سعادتت. رگینه: 

اینجا توی این ده کوره آدم با پولش چی کار می تونه بکنه؟ انگستراند: 

خب، بعدش؟ رگینه: 

خــب، می دونــی، گفتــم ایــن پولو بزنــم به یــه کاری که نون  انگستراند: 

کافه ای چیزی ...    توش باشه. به سرم زد برای ملوانا یه 
َاه! رگینه: 

یه چیز درست و حسابی ولی، نه از اون خوکدونیای پاتوق  انگستراند: 

برای  جایی  یه  مرده شور!  نه!  معمولی.  جاشوهای  و  ملوانا 
ناخداها و سکاندارا و ... دیگه بگم ... آدمای سالم، می دونی 

خودت. 
کارم ...؟ بعد من  رگینه: 
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کارت اینـه کـه یـه دسـتی برسـونی البته. فقط برای جلـؤه کار  انگستراند: 

گـه کارت سـخت باشـه دخترجـون.  یعنـی. گردنـم بشـکنه ا
کـه خـودت دوسـت داری می کنـی. کاریـو  همـون 

ِا، جدی! رگینه: 

کار اونجا بی جنس لطیف نمی چرخه؛ اظهر من الشمسه این.  انگستراند: 

چون می خوام شبا یه خرده با رقص و آواز و اینا  شور و حالی 
داشته باشه. باید یادمون باشه که اونا دریانوردای جون به لِب 
اقیانوس زندگی ان. )نزدیک تر( حماقت نکن و لگد به بخت 
خودت نزن رگینه. اینجا بمونی آخرش چی می شی؟ خانوم 
یاد داده، ولی فایده ش چیه؟  این خونه بهت خیلی چیزا 
کنی.  پرستاری  پرورشگاه  بچه های  از  می خوان  شنیده م 
که زندگیتو  کرده ی  آخه این برازندٔه توئه؟ یعنی عزمتو جزم 

کنی؟ فدای یه مشت بچٔه پل و پچل 
 ... بره  پیش  می خوام  من  که  اون جوری  اوضاع  گه  ا نه.  رگینه: 

کسی چه می دونه، شایدم بشه.  خب، 
منظورت از این »شایدم بشه« چیه؟ انگستراند: 

کرده ی؟ هیچی، ولش. چقدری پس انداز  رگینه: 

کلهم اجمعین هفتصد  هشتصد چوبی بشه شاید. انگستراند: 

بدک نیس انگار. رگینه: 

کافیه دخترجون. کار  برای شروع  انگستراند: 

نمی خوای یه خرده شو بدی به من؟ رگینه: 

گه همچی خیالی داشته باشم. گردنم بشکنه ا نه،  انگستراند: 

نمی خوای حتی یه قواره پارچٔه پیرهنی ناقابل برام بفرستی؟ رگینه: 




