




  شخصیت ها

WERLE, a merchant, manufacturer کارخانه دار کونورله،تاجرو ها
              GREGERS WERLE, his son گِرگیرشورله،پسرش
OLD EKDAL ایکدالپیر

             HIALMAR EKDAL, his son, a photographer یالمارایکدال،پسرش،عکاس
GINA EKDAL, Hjalmar’s wife گیناایکدال،همسریالمار

            HEDVIG, their daughter, a girl of fourteen هدویگ،دخترشان،چهاردهساله
MRS. SORBY, Werle’s housekeeper کدبانویخانۀورله   خانمسوربی،
RELLING, a doctor رلینگ،پزشک   
MOLVIK, student of theology مولویک،دانشجویالهیات
GRABERG, Werle’s bookkeeper گُربرگ،حسابدارورله         
PETTERSEN, Werle’s servant پِترِسن،پیشخدمتورله     
JENSEN, a hired waiter ِینِسن،پیشخدمتموقت 
A FLABBY GENTLEMAN نجیب زادۀچاق
A THIN-HAIRED GENTLEMAN نجیبزادۀتاس
A SHORT-SIGHTED GENTLEMAN نجیبزادۀنزدیک بین
SIX OTHER GENTLEMEN, guests at Werle’s dinner-party ششنجیبزادۀدیگر
SEVERAL HIRED WAITERS چندپیشخدمتموقت 

  صحنه

پردۀیکدرمنزلورلهوچهارپردۀدیگردرخانۀیالمارایکدالرخ می دهد.



کامل، راحت و مجلل.  کاری با مبلمان  کون ورله. دفتر  منزل ها

کتاب در اطراف و میز تحریری با اسناد و مدارک در  قفسه های 

که حباب سبز رنگ و  وسط اتاق قرار دارد. اتاق را چراغ هایی 

نور مالیمی دارند  روشن کرده  است.  روبه رو، ته صحنه، از میان 

کنارزده، سالن مجلل و جاداری دیده  درهای تاشو و پرده های 

می شود که زیر نور چراغ ها و چلچراغ ها می درخشد. در دفتر کار، 

در قسمت راست عقب صحنه دِر اختصاصی کوچکی است 

که به دفاتر باز می شود. در عقب صحنه، چپ، یک بخاری 

کمی عقب تر دِر  که آتشی در آن شعله  ور است.  دیواری است 

که به سالن ناهارخوری باز می شود. پِترِسن،  دولنگه  ای است 

پوشیده  را  مستخدمین  مخصوص  لباس  که  ورله  خدمتکار 

کار را  کمکی با لباس مشکی، دفتر  است، و ِینِسن خدمتکار 

مرتب می کنند. در سالن دو سه مستخدم دیگر اطراف را مرتب 

و شمع ها را  روشن می کنند. از سالن پذیرایی صدای گفت وگو و 

    پردۀ یک   
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قاه قاه مهمانان می آید. کسی با کارد به لیوانش می زند، سپس 

و  کسی می نوشند؛ بعد هلهله و شادی  سکوت، به سالمتی 

دوباره زمزمۀ آدم ها.

را  آن  حبــاب  و  می کنــد  بخــاری  روشــن   َرِف  ی  را  رو )چراغــی  پِترِسن: 

کــه بلند  می گــذارد.( می شــنوی اونــا رو ِینِســن! اربــاب پیره 

دیگــرون  از  و  می گــه  رو  ســوربی  خانــوم  شــاباِش  و  شــده 
می خواد به سالمتی اون بخورن. 

کــه... یعنی  )یــک صندلــی راحتی را بــه جلو می راند.( درســته  ِینِسن: 

که می گن اونا... با هم سروسری  دارن؟  راسته 
خدا می دونه! پِترِسن: 

می گن جوونیاش سروگوشش می جنبیده، آره؟  ِینِسن: 

ممکنه. پِترِسن: 

این مهمونی شامم، می گن، به افتخار پسرش می ده؟  ِینِسن: 

آره... پسرش دیروز اومده شهر.  پِترِسن: 

هیچ نمی دونستم اینو، که آقای ورله پسری َام داره. ِینِسن: 

کارای  و  سرشه  پسره  ولی  داره.  پسر  یه  بابا،  چرا  ُاوو،  پِترِسن: 

هویدال. این همه سالی که اینجا کار می کنم، حتی یه بارم 
ندیدمش بیاد شهر. 

)جلوی در اتاق دیگر( می گم... پِترِسن!... یه پیرمردی اومده  یک خدمتگزار: 

و... 
کی می تونه باشه؟! )زیر لبی( بر شیطون... یه همچین وقتی  پِترِسن: 

ایکدال پیر از راست می آید. پالتوی ژنده ای پوشیده و یقه اش 

را باال زده است. دستکش پشمی به  دست کرده است. عصا و 

کت کاغذی قهوه ای  کالهی از خز به دست گرفته است و یک پا
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زیر بغل دارد. موی حنایی رنگش چرکین و ژولیده است و سبیل 

کم پشت سفیدی پشت لبش دیده می شود.

)که به سوی او می رود.( ای خدا... تو اینجا چی کار داری؟ پِترِسن: 

)همان دم در( پِترِسن، باید برم دفتر. ایکدال: 

که یه ساعته تعطیله و... دفتر  پِترِسن: 

که هنوز اونجاس.  گُربرگ  گفتن، پدرم! ولی  دم دَرم همینو  ایکدال: 

پِترِسن یه لطفی بکن و بذار یواشکی از این طرف برم. )به 
از این طرف  که  اولم نیس  در اختصاصی اشاره  می کند.( بار 

می ر م!
باشه، بیا برو. )در را باز می کند.( ولی یادت باشه وقت رفتن  پِترِسن: 

یم.  از راه همیشگی بری، چون که مهمون دار
ممنونم.  باوفا !  رفیق  پدرم!  ممنونم  پِترِسن،  می دونم  باشه.  ایکدال: 

)زیر لب( االغ! )وارد دفتر می شود و پِترِسن در را پشت سر او می بندد.(

کارمندای دفتره؟ اینم از  ِینِسن: 

ببره  بهش  می دن  رو  یه خرده ش  می شه،  زیاد  که  کارا  نه.  پِترِسن: 

خونه  رونوشت برداره. ولی  روزگاری برای خودش کسی بوده 
این پیر مرد، ایکدال. 

کشیده.  آره، از سر و وضعش پیداس خیلی بدبختی  ِینِسن: 

کسی باورش نمی شه! آره. یه زمانی افسر بوده،  پِترِسن: 

برو بابا... افسر! ِینِسن: 

آره، افسـر بـوده، ولـی بعـدش رفـت تو تجـارت الـوار و این جور  پِترِسن: 

چیـزا. یـه وقتی َام بهش بسـتن که می خواسـته بـرای این بابا، 
ورلـه، یـه حقـۀ حسـابی سـوار کنـه، البتـه می گـن. می دونـی، 
اون وقتـا ایـن دو نفـر کارخونـۀ هویـدال  رو با هم شـریک بودن. 
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می شناسـم،  خـوب  خیلـی  رو  پیـر  ایکـدال  ایـن  مـن  آره... 
اریکسـن  مـادام  کافـۀ  یـم  می ر با هـم  وقتـا  خیلـی  خـوب. 

گلویـی تـازه می کنیـم.  آبجویـی می زنیـم و 
بهش نمی آد بتونه از این ولخرجیا بکنه. ِینِسن: 

نه بابا، خدا عمرت بده ِینِسن، من مهمونش می کنم. آخه  پِترِسن: 

خودشون  واسه  که  روزگاری  اونایی  سر  باید  آدم  به نظرم، 
آدمی بودن، عزت بذاره. 

بعدش چی؟ ورشکست شد؟ ِینِسن: 

نه، بدتر از اون. حبس با اعمال شاقه. پِترِسن: 

حبس با اعمال شاقه؟  ِینِسن: 

شایدم حبس تأدیبی بوده. )گوش  می دهد.( هیس!... دارن  پِترِسن: 

از سر میز بلند می شن.
دو خدمتکار دِر اتاق ناهارخوری را از داخل باز می کنند. خانم 

بیرون می آید.  از مهمانان  نفر  با دو  گفت وگو  سوربی در حال 

آنهاست،  میان  در  هم  ورله  که  مهمانان  بقیۀ  آنها  به دنبال 

گِرگیرش  به تدریج بیرون می آیند. آخر از همه، یالمار ایکدال و 

ورله بیرون می آیند.

)در گذر،  رو به خدمتکار( پِترِسن قهوه  رو بیارن سالن رقص.  خانم سوربی: 

چشم خانوم. پِترِسن: 

خانم سوربی و دو نفر مهمان به اتاق درونی می روند و از طرف 

ِینِسن هم از همان طرف  راست آن خارج می شوند. پِترِسن و 

بیرون می روند.

کله تــاس( هوَوه... عجب شــامی بــود! به خدمت  )بــه مهمــان  مهمان چاق: 

تک تک غذاها رسیدن شوخی بردار نبود!
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کلی  با یه خرده حســن نیت، سه ساعته می شه به خدمت  کله تاس:  مهمان 

چیزا رسید!
آره، ولی حاال بعدش، دوست عزیز، تتمه ش رو بگو! مهمان چاق: 

گمونم می خوان توی سالن رقص قهوه و لیکور بگردونن! مهمان سوم: 

گوش نوازی  چیز  برامون  سوربی  خانوم  شایدم  محشره!  مهمان چاق: 

بنوازه.
)آهسته( امیدوارم ایشون، یکی از این  روزا، نغمۀ ناسازی برامون  کله تاس:  مهمان 

کوک نکنه دوست عزیز. 
چنین  قدیمش  دوستای  با  برتا  نکنین.  فکرشم  ابدًا  نه،  مهمان چاق: 

کاری نمی کنه.
می خندند و به اتاق درونی می روند.

شده  متوجه  کسی  نکنم  فکر  گِرگیرش،  عصبی(  و  )آهسته  ورله: 

باشه. 
)به او نگاه می کند.( چی رو؟  گِرگیرش: 

تو َام متوجه نشدی؟  ورله: 

چی رو باید متوجه می شدم؟  گِرگیرش: 

سر میز سیزده نفر بودیم.  ورله: 

راستی؟ سیزده نفر بودیم؟  گِرگیرش: 

قاعدتًا، مهمونی هامون همیشه  ایکدال(  یالمار  به  نگاهی  )با  ورله: 

دوازده نفره س. )به دیگران( تشریف می آرین تو آقایون؟
ورله و دیگر مهمانان، به جز یالمار و گِرگیرش، از قسمت راست 

عقب بیرون می روند.

)که صحبت آن دو را شنیده است( نباید اون دعوتنامه  رو برام  یالمار: 

گِرگیرش.  می فرستادی 
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چی؟ ظاهرًا این ضیافت به افتخار منه و اگه من نتونم از  گِرگیرش: 

بهترین و تنها دوستم بخوام که...
کار خوشش  اومده  باشه.  از این  ولی فکر نمی کنم پدرت  یالمار: 

معمواًل من هیچ وقت اینجا نمی آم.
حرف  باهات  و  می دیدمت  باید  ولی  دارم.  رو  خبراش  آره،  گِرگیرش: 

زندگی  و  کار  سر  برگردم  همین  روزا  کنم  فکر  چون  می زدم، 
خودم... خب رفیق، بازی  روزگار ما دو تا هم کالسی قدیمی 
هفده  شونزده  االن  کرده!  دور  همدیگه  از  فرسنگ ها  رو 

سالی می شه همدیگه رو ندیده یم. 
این همه سال شده؟  یالمار: 

ظاهرت  چطوری؟  زندگی  با  خب،  همین قدر.  دقیقًا  آره،  گِرگیرش: 

که بد نیست، آبی زیر پوستت دویده، بفهمی نفهمی شکم 
آورده ی!

دیگه  شدم.  چارشونه تر  گفت،  نمی شه  که  چاق  خب،  یالمار: 

برای خودم مردی شده م.
که نشکسته.  آره، همین طوره. ظاهرت  گِرگیرش: 

باطنـم  عزیز جـون!؟  چـی  باطنـم  ولـی  غمگین(  لحنی  )با  یالمار: 

همون طور که شاید بدونی فرق  می کنه. تو البته از مصیبتی 
کـه بعـِد آخریـن دیدارمـون سـر خونواده مـون اومـد خبـر داری. 
پدرت  کار و بار  حاال  می آورد(  پایین  را  صدایش  )درحالی که  گِرگیرش: 

چطوره؟ 
عزیز جون! بهتره حرفشم نزنیم. البته پدر فلک زده م با من  یالمار: 

که دلش به  کس دیگه ای رو نداره  زندگی می کنه. تو دنیا 
که این حرفا دلمو  کنی  گرم باشه. ولی می تونی درک  اون 
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کار و بار اون  غرق خون می کنه... عوضش، تو از زندگی و 
کارخونه برام بگو.  باال توی 

من این مدت خلوت جانانه ای داشته م... فرصتی بود  گِرگیرش: 

ی بکنم. همه چیز  رو... بیا  بتونم خیلی چیزا رو یه مرور
ی  کنار بخار ی صندلی راحتی  اینجا راحت بشینیم. )رو
کنار  ی صندلی دیگری  و  رو را می کشاند  یالمار  و  می نشیند 

خودش می نشاند.(

)با احساس( به هرحال، ممنونم که به مهمونی پدرت دعوتم  یالمار: 

کینه ازم به دل نداری.  کردی. حاال دیگه مطمئنم دیگه 
دل  به  کینه ای  ازت  من  می کرده ی  فکر  چرا  تعجب(  )با  گِرگیرش: 

دارم؟
چرا، داشتی! اون ساالی اول.  یالمار: 

کدوم ساال؟ گِرگیرش: 

از ما بدت بیاد.  تو  از اون مصیبت بزرگ، طبیعی بود  بعد  یالمار: 

به هرحال، نزدیک بود پای پدرتم کشیده بشه وسِط... همون 
ک.  دیگه، اون رسوایی وحشتنا

کی  اون وقت برای اون ماجرا من باید ازت بدم می اومد؟  گِرگیرش: 

کله ت فرو کرده؟  این فکرو تو 
کینه داشتی دیگه گِرگیرش، می دونم. پدرت بهم گفت.  یالمار: 

چرا  بگو  پس  خب...  این طور...  که  پدرم؟!  گیج(  )اندکی  گِرگیرش: 

بعِد اون ماجرا دیگه هیچ خبری ازت نداشتم. حتی یک 
کلمه َام برام ننوشتی. 

آره.  یالمار: 

کنی؟  کار عکاسی رو شروع  حتی وقتی خواستی  گِرگیرش: 
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چیزی  موارد...  بقیٔه  مورد...  این  در  بهتره  گفت  پدرت  یالمار: 

برات ننویسم. 
با اون بود. ولی  )خیره به روبه رو( که این طور... شایدم حق  گِرگیرش: 

راضی  زندگیت  از  ی هم رفته  رو حاال   ببینم،  بگو  یالمار، 
هستی؟ 

اوایل،  ندارم.  گله ای  آره.  ی هم رفته  رو آه...   کوتاه(  آهی  )با  یالمار: 

ِ کاماًل  همون طور که می دونی، یه کم برام سخت بود. شرایطݫ
متفاوتی بود که باید باهاش دست و پنجه نرم می کردم. بعِد 
کمرشکن برای پدرم، همه چیز به کلی عوض  اون رسوایِی 

گِرگیرش! شده بود. بی آبرویی، رسوایی، 
)با احساس( آره، آره می دونم.  گِرگیرش: 

می کردم.  بیرون  سرم  از  ادامه تحصیلو  فکر  باید  دیگه  یالمار: 

بخواد  دلت  تا  عوضش  بود.  نمونده  برامون  پاپاسی َام  یه 
کنم بیشترشم به پدر تو...   بدهکاری داشتیم. فکر 

ُاوو! گِرگیرش: 

رابطه  قطع  گذشته  با  کاًل  بهتره  کردم  فکر  به هر حال  آره.  یالمار: 

اون موقع،  می کرد.  توصیه  اینو  پدرت  همه  از  بیشتر  کنم. 
گرفت.  که حسابی زیر بال و پرمو  اون بود 

پدرم؟  گِرگیرش: 

آره، فکر کردم می دونی. برای اینکه عکاسی یاد  بگیرم و دکون  یالمار: 

کی  اون  بگیرم. غیر  و سر و سامونی  بندازم  راه  و دستگاهی 
کارا خیلی پول می خواد.  این  کمک  کنه؟  می تونست بهم 

خودت که بهتر می دونی. 
اون وقت همۀ این پول رو پدرم داد؟ گِرگیرش: 




