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نمایشنامه در شبی زمستانی و در ملک خانوادگی رنتهایم در حومۀ پایتخت نروژ رخ می دهد.

پــردۀ یک: اتاق نشیمن خانم بورکمان 
کار در طبقۀ باال  پــردۀ دو: اتاق 

پــردۀ سه: اتاق نشیمن خانم بورکمان 
پــردۀ چهار: محوطۀ بیرون عمارت و بخشی از جنگل  



قدیمـی  جاللـی  و  شـکوه  بـه  آراسـته  بورکمـان.  خانـم  نشـیمن  اتـاق 

بـه  اسـت  رو  بـازی  کشـویی  دِر  صحنـه  عقـب  باختـه.  رنـگ و  رو  و 

گرم خانه ای با چند پنجره و دری سراسـر جام که رو به باغ باز می شـود 

و از پِس شیشه ها می توان باغ را دید. در هوای تاریک و روشن غروب، 

کـه از  بـرف و بـوراِن بیـرون را می بینیـم. در ضلـع راسـت دری اسـت 

هـال بـه ایـن اتـاق بـاز می شـود. جلوتـر در همین ضلع، بخـارِی چدنی 

قدیمـی و بزرگـی روشـن اسـت. در ضلـع چـپ، حـدودًا تـه صحنـه، دِر 

یک لت کوچک تری اسـت. جلوی صحنه در همین ضلع پنجره ای 

اسـت کـه پـرده ای ضخیـم جلـوی آن آویختـه اسـت. بیـن پنجـره و در 

نیمکـت مبلـی قـرار دارد بـا روکشـی از پارچـۀ اسـب مویی و مقابـل آن 

میـزی اسـت بـا رومیـزی. روی میـز چـراغ حبـاب داری روشـن اسـت. 

کنـار بخـاری یـک مبـل سـلطنتی قـرار دارد. 

مبلی  نیمکت  روی  است  قالب بافی  مشغول  که  بورکمان  خانم 

بی روح،  ظاهری  با  است  اشرافی  عاقله زنی  وی  است.  نشسته 

که  رو به سفیدی  حرکاتی خشک، سیمایی خشن و موی پرپشتی 

پردۀ یک
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و  تیره  ابریشمی  پیراهن  دارد.  شفاف  و  ظریف  دستانی  می رود. 

اما اینک رنگ و  رو رفته و  که زمانی زیبا بوده  بر تن دارد  ضخیمی 

بی حرکت  لحظاتی  دارد.  شانه  بر  نیز  پشمینی  شال  است.  کهنه  

زنگولۀ  صدای  سپس  است.  بافتن  مشغول  جایش  در  راست  و 

سورتمه ای که نزدیک می شود به گوش می رسد. 

نجوا  بی اراده  و  می زنند  برق  شادی  از  چشمانش  می دهد.  )گوش  خانم بورکمان: 

می کند.( ِارهارت! باألخره آمد! )از البه الی پرده به بیرون نگاه 

سر  از  را  بافتن  و  می نشیند  جایش  سر  می شود،  ناامید  می کند، 

می گیرد. لحظاتی بعد، زن پیش خدمت کارتی را در سینی کوچکی 

می آورد. خانم بورکمان شتاب زده( آقای ِارهارت ان دیگه؟ 

که...  نه خانوم. دم در یه خانمی اومدن  پیش خدمت: 

یلتن ان که...  )بافتنی اش را کنار می گذارد.( اوه، حتمًا خاتم و خانم بورکمان: 

)نزدیک تر می آید.( نه، ایشون غریبه ا ن.  پیش خدمت: 

را  )کارت  ببینم.  برمی دارد.(  را  کارت  و  می کند  دراز  )دست  خانم بورکمان: 

پیش خدمت  به  سردی  با  و  می شود  بلند  سرعت  به  می خواند، 

گفتن این نامه  رو بدی به من؟  که،  نگاه می کند.( مطمئنی 

گفتن این  رو بدم به شما خانوم.  بله، مطمئنم،  پیش خدمت: 

کار داره؟  گفت با خانم بورکمان  خانم بورکمان: 

گفتن.  خب آره، این جوری  پیش خدمت: 

)کوتاه، مصمم( باشه. پس بگو هستم.  خانم بورکمان: 

می رود.  بیرون  و  می کند  باز  میهمان  برای  را  در  )پیش خدمت 

است،  خواهرش  شبیه  ظاهر،  حیث  از  می آید.  رنتهایم  ِاال  خانم 

گویای رنج است تا خشونت. هنوز آثار نیکِی  اما چهره اش بیشتر 

او پیدا است. زلف  از دوران جوانی در  و زیبایِی صورت  سیرت 
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پرپشت او با چین و شکن های طبیعی از پیشانی به پشت سرش 

کاله  شانه شده و یکدست سفید است. لباسی از مخمل سیاه با 

خواهر  دو  است.  پوشیده  جنس  همان  از  خز   آستر  با  پالتویی  و 

هر  گویی  می ایستند؛  هم  ی  رو به رو خاموش   و  پرسش گرانه  دمی 

یک منتظر است دیگری به سخن آید.( 

تعجب  من  دیدن  از  انگار  خب،  ایستاده.(  در  کنار  )مردد  ِاال: 

گانهیلد.  کرده ی 
نوک  و  می ایستد  میز  و  نیمکت  بین  بی حرکت  و  )خشک  خانم بورکمان: 

ی رومیزی تکیه می دهد.( اشتباهی نیامده  ی؟  انگشتانش را رو

که.  مباشرت اون ور عمارته، می دونی 
کنم.  که با مباشرم صحبت  امروز نیامده م اینجا  ِاال: 

یعنی با من می خوای حرف بزنی؟  خانم بورکمان: 

کلمه ای باهات حرف بزنم.  آره. می خوام چند  ِاال: 

)به سوی او حرکت می کند.( خب، پس بشین.  خانم بورکمان: 

ممنونم، همین طوری ایستاده خوبه فعاًل.  ِاال: 

هر طور دوست داری. پس الاقل دکمه های پالتوت   رو باز کن.  خانم بورکمان: 

اینجا  آره،  می کند.(  باز  را  پالتویش  دکمه های  )در حالی که  ِاال: 

گرمه...  خیلی 
که مدام یخ می زنم.  من  خانم بورکمان: 

)لحظه ای می ماند و به او نگاه می کند. دست هایش را به پشتی  ِاال: 

هفت  تقریبًا  گانهیلد،  آره...  می دهد.(  تکیه  سلطنتی  مبل 

که همدیگه  رو ندیدیم.  سالی می شه 
که با هم حرف زدیم.  )با سردی( شاید بهتره بگی از وقتی  خانم بورکمان: 

گاهی باید  که با هم حرف زدیم، آره، این بهتره.  از وقتی  ِاال: 
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که می اومدم پیش مباشر.  دیده باشی من رو... 
شاید، یکی دو بار.  خانم بورکمان: 

منم یکی دو بار چشمم بهت افتاده. از اون پنجره.  ِاال: 

از پشت این پرده. چشمای تیزی داری ِاال. ولی آخرین بار  خانم بورکمان: 

که...  که حرف زدیم... اینجا توی این اتاق بود 
گانهیلد!  آره، آره،  می دونم  ِاال: 

کنن.  هفتۀ قبل از... قبل از اونکه اون رو آزاد  خانم بورکمان: 

)از او به سوی ته صحنه دور می شود.( آخ، باز این زخم رو تازه  ِاال: 

گانهیلد!  نکن 
بورکمان  که  اینکه جان...  از  اما آهسته( هفتۀ قبل  )استوار  خانم بورکمان: 

آزاد بشه. 
ولی  زمان!  اون  نرفته  یادم  آره!  آره،  آره،  می آید.( آی،  )جلو  ِاال: 

طاقتش رو ندارم که... که حتی یه لحظه بهش فکر کنم... 
آخ! 

چیز  به  نمی تونه  هیچ وقت  آدم  وجود  این  با  )محزون(  خانم بورکمان: 

هم  به  را  دستانش  گهانی  نا شوری  )با  کنه.  فکر  دیگه ای 
در  سر  نمی تونم  هیچ وقت!  نمی آرم!  در  سر  نه،  می کوبد.( 

کی  بیارم چطور همچین چیزی... چیزی به این وحشتنا
می تونه برای خانواده ای پیش بیاد. اونم برای خانوادۀ ما. 

خانوادۀ اصیلی مثل ما! چرا باید این بال سر ما می اومد!
که این بال سرش  گانهیلد... فقط خانوادۀ ما نبود  خب،  ِاال: 

یادی بودن.  اومد. خانواده های ز
برام اهمیتی ندارن.  آره، ولی اون های دیگه خیلی  خب  خانم بورکمان: 

بود...  سند  تا  چند  یا  پول  باختن  که  چیزی  تنها  اون ها 
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)با  بود!  بچه  اون موقع  بگو!  ِارهارت  رو  من!  ما...!  ولی 
ما شد،  و فضاحتی نصیب  بی آبرویی  فزاینده( چه  شوری 

کی!  دو تا آدم بی گناه! چه فضاحتی! چه رسوایی وحشتنا
تازه، دار و ندارمون هم از دست رفت! 

کنار  گانهیلد... چطور با این وضع  )با احتیاط( بگو ببینم  ِاال: 

اومده؟ 
منظورت ِارهارته؟  خانم بورکمان: 

کنار اومده؟  نه، خودش. چطور با این وضع  ِاال: 

کردی می پرسم ازش؟  فکر  خانم بورکمان: 

که...؟  می پرسی؟ مگه باید ازش بپرسی  ِاال: 

نشری  و  حشر  باهاش  کردی  فکر  شگفت زده(  او،  به  )خیره  خانم بورکمان: 

یم؟ یا می بینمش؟  دارم؟ یا به هم برمی خور
نمی بینی ش حتی؟  ِاال: 

را در دستانش  که پنج سال زندانی بوده؟ )صورتش  آدمی  رو  خانم بورکمان: 

پنهان می کند.( وای، چه آبروریزی ای! )با خشمی خروشان( اونم 

بورکمان  گابریل  جان  اسم  روزگاری  می کنه  فکر  آدم  وقتی 
نمی بینمش،  هیچ وقت  دیگه  نه...  نه،  نه،  بود!  چی 

هیچ وقت! 
گانهیلد.  )او را مختصر وراندازی می کند.( تو دلت از سنگه  ِاال: 

نسبت به اون، آره.  خانم بورکمان: 

ولی اون شوهرته.  ِاال: 

اون  ورشکستگی  باعث  من  نگفت  دادگاه  توی  مگه  خانم بورکمان: 

که من خیلی ولخرجی می کردم...  شدم؟ 
)با احتیاط( ولی این یه خرده حقیقت نداشت؟  ِاال: 
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باید  همه چیز  نمی خواست؟  ازم  اینو  خودش  مگه  آخه  خانم بورکمان: 

اون طور احمقانه شاهانه می بود... 
این رو می دونم. به همین دلیله که باید جلوش رو می گرفتی...  ِاال: 

که البته نکردی. 
چه خبر داشتم که مال خودش نبود... اون پولی که می داد  خانم بورکمان: 

به من؟ مگه خودش ریخت و پاش نمی کرد... ده برابر من! 
ایجاب  این  رو  موقعیتش  کنم  فکر  خب،  )به آرامی(  ِاال: 

یادی، به هر حال.  می کرد... تا حد ز
)سرزنش آمیز( خب، آره! همیشه می گفت باید »الگو باشیم«!  خانم بورکمان: 

سوار  اسبه  چهار  کالسکۀ  بودیم!  الگو  هم  چه جور  آره، 
جلوش  داشت  توقع  مردم  از  باشه،  شاه  انگار  می شد، 
که جلو شاها این کار  رو  کنن و زانو بزنن، همون طور  تعظیم 
می کنن. )می خندد.( همه اون  رو... همه جای مملکت... 
شاه  که  انگار  درست  می کردن...  صدا  کوچکش  اسم  به 
نظر  در  آره،  خب  گابریل«.  »جان  گابریل«،  »جان  باشه. 

اون ها این »جان گابریل« مرد بزرگی بود. 
گانهیلد.  اون وقت ها مرد بزرگی هم بود  ِاال: 

وضعیت  مورد  در  کلمه  یک  هیچ وقت  ولی  ظاهرًا.  آره،  خانم بورکمان: 

به من نگفت  به من نگفت. هیچ وقت  واقعی ش چیزی 
کجا می آد.  که این پول از 

آره، آره... بقیه هم هیچ وقت شکشون نبرد.  ِاال: 

اوه، بقیه مهم نیست! ولی وظیفه ش بود به من حقیقت  رو  خانم بورکمان: 

گفت...  بگه. ولی هیچ وقت نگفت! خیلی راحت دروغ 
پشت سر هم... 




