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  مقدمه
  

  
ها که دکتر را کامالً  اي الزم است در مورد بعضي و اشاره

ش هم اين است که او يک  علّت. بينند مي» آنارشيست«يک 
ش  است و در توجيه عقايد خود بيشتر عصبانيت» انقالبيِ عصباني«

و از آنجايي که . دهد اش را نشان مي هايِ انقالبي را، و کمتر خواسته
يِ  ش در محدوده نيست، و گير کردن» انقالبي« يک دکتر ذاتاً

يِ  کرد، و در طريقه» انقالب«سختي او را وادار به پيشنهاد نوعي 
بينيم تا انقالبي، باعث  اش مي يِ اين پيشنهاد نيز بيشتر عصباني ارائه

ها او را يک آنارشيست بدانند، و اينها همراه  شده است که بعضي
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و چرا . زيستن» آنارشيست« و بودن» البيانق«است با شناختي از 
  ؟»زيستن«در مقابلِ » بودن«

دکتر استوکمان مردم را ــ اکثريت را ــ فاسد و مسموم 
بيند ــ که هستند ــ و نيز او  مخالف سرسختي است برايِ چنان  مي
اي ــ که بايد باشد ــ چراکه مردم در قبالِ پيشنهاد  »هيأت حاکمه«

و هيأت حاکمه . خواندند» دشمنِ مردم«اش او را  نيدوستانه و انسا
يِ تاريخيِ مخالفت هر  ش از پيش معلوم است، و ريشه نيز که وضع

تا اينجا شايد از افکارِ . چناني معلوم ي آن»هيأت«اي نيز با  آزاده
و » والتر«که  ولي وقتي.  شودهاستوکمان بويي از آنارشيزم شنيد

خواهد تربيت کند، بويِ  شان مي يمرا با دوستان يت» فردريک«
مگر نه . رسد رسيد، خيالي به نظر مي آنارشيزمي که به مشام مي

که او با اين کار قصد سازندگي و ايجاد محيطي ديگر براي  اين
اي است آنارشيستي؟ وقتي  را دارد؟ و آيا اين خصيصه» مردم«

، گوييم که دکتر استوکمان برگرداني است از خود ايبسن مي
اش اين نيست که استوکمان بايد تمامِ خصوصيات اخالقي و  معني

فلسفي و ايدئولوژيکيِ ايبسن را در خود داشته باشد، و بعد دليل 
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ش ــ  بياوريم که چون ايبسن آنارشيست بود، پس مخلوقِ ذهن
توانيم کامالً استوکمان و  نمي. استوکمان ــ نيز آنارشيست است

ماييم، چون خيلي کمياب است قهرمان ايبسن را بر هم منطبق ن
اش در خلقِ آن به طورِ کامل از شخصيت خود  داستاني که نويسنده

ساخته باشد که دکتر » خودي«استفاده کرده باشد، و در واقع از او 
استوکمان نيز از اين دسته نيست و ايبسن خود را به طورِ کامل در 

 است نه خود يِ ايبسن دهاستوکمان تنها يادآورن. قالبش نريخته است
جمالتي از جانبِ » دشمنِ مردم«شايد در . ش او به آن معنايِ وسيع

دکتر استوکمان بر زبان آورده شود که تا حدي بويِ آنارشيزم از آن 
برخيزد و اين درست همان جمالتي است که با ريخت کلّيِ افکار و 

آيد و به  عقايد و مخصوصاً اعمالِ دکتر استوکمان جور در نمي
خورد، و باز  راحتي به چشم مي اش در متن به خوردگي شکلي وصله

يِ ناجوري نباشد، صحيح نيست که در  اگر جور در بيايد و وصله
قضاوت، چند سال زندگيِ استوکمان را ناديده بگيريم و بر چند 

اش مکث کنيم که چون بويي از آنارشيزم دارد دکتر را  جمله
  .آنارشيست بدانيم
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سوزاند، هرچند  که برايِ زارعينِ کشورش دل مي  وقتيدکتر
شود که او را يک  کند، ولي اين دليل نمي قانون رايجِ نروژ را رد مي

شايد او واقعاً . بندش يک آنارشيست بدانيم و پشت» ضدّ قانون«
و قانون را به آن معنايِ . شايد که نه، حتماً. حاميِ قانون است

خيابان نگير، که قانون مورد احترامِ هر شده در  کشي متداولِ خط
هايِ انساني و محترم  انسان آزادانديشي به معنايِ ارج نهادن به ارزش

  .ش است شمردن
ش تحت آن  يِ قانوني است که مجريان و استوکمان ردکننده

اندازند و  وار در مزارع مي هايي را خوک يِ آن آدم و به بهانه
رحم  هايِ بي شان را، و ملخ يِ مکنده خونکنند تا زالوها رهايشان مي

  .شان را تاراج نمايند زراعت
 يک آنارشيست در همه حال، چه در تنهايي و چه در ميان

. است» هرکس برايِ خودش«پيمان، فريادگرِ شعارِ  انبوه خاليقِ هم
 ولي استوکمان زماني چنين فريادي کشيد، و زماني به کشف

 ١» کسي است که از همه تنهاتر استنيرومندترين فرد«اش  تازه
ماند، شايد  و اگر تنها نمي. رسد که سخت تنها مانده است مي
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و من، اينجا . کرد رسيد و باورش نمي وقت به چنين کشفي نمي هيچ
کنم و  قلبيِ دکتر استوکمان حذف مي را با توجه به خوش» شايد«

 تنها نمانده که هنوز چراکه در طولِ نمايش، وقتي. »حتماً«گويم  مي
و سرانجام، يعني . بود، او را در عمل مخالف با اين ايده ديديم

يازد و اين شايد  که همه رفته اند، او به چنين فکري دست مي وقتي
که خون در آن  قلبي. ست و گرمابخشِ قلبِ او اي برايش روزنه

و اين شد که دکتر . ش خواندند و پر آب سياه» مردم«جوشيد و  مي
و شايد اگر مردمِ نروژ، و مخصوصاً مردمِ آن :  منطقي رسيدبه چنين

کرد، دوباره گرد  شهرِ ساحليِ نروژ که دکتر آنجا طبابت مي
تنها آخرين فريادش را فرياد نکشد،  استوکمان جمع شوند، او ديگر نه

تنهايي است و هزاران . »نه، نه، نه،«ش بگويد  بلکه در ردّ کشف
ام کند که دکتر  تواند قانع ولي اينها نمي. تيآليس گونه افکارِ ايده
  .عيار است ِ  تمام»آنارشيست«استوکمان يک 

*  *  *  
ط و شادمانيِ نمايد نشا چه که مي ابتدا، در دشمنِ مردم، آن

هايِ بهداشتيِ شهر نيز   وجوديِ حماماست، و تأثيرِ» خلق«
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ها، اين  يِ راه، حمام اما در نيمه. اي بر اين شادماني پشتوانه
تواند مروجِ  تنها نمي و نه. يِ خاليق، خود ناپاک است تطهيرکننده

پاکي و سالمتي باشد، بلکه خود عاملِ مؤثّري است برايِ ايجاد يک 
که  جايي و در انتها، يعني همان. اپيدميِ فرضي جهت گنديدگيِ خلق

زند، به حقيقتي  اش را بر زمين مي نويسنده آخرين برگ برنده
بريم که خلق نيز  پِي مي. بريم ها پِي مي تر از مسموميت حمام ناکدرد

ها، ديگر حمام مطرح نيست، بلکه  نه از آبِ حمام. گنديده است
گيرِ همگان شده و آبِ »مغز«نفسِ مسموميت خلق مطرح است که 

 اين دتوان تنها ديگر نمي ها هم، حتي اگر خود مسموم نبود، نه حمام
اي جهت  کن نمايد، بلکه قادر به ايجاد قرنطينه  ريشهمسموميت را

 به ديگران نيز نيست» سم«جلوگيري از سرايت.  
ــ تماميِ اين اکتشافات را » دشمنِ مردم«يِ  ايبسن ــ نويسنده

االصل که در  دکتري نروژي. ست به نام استوکمان مديون دکتري
ست و شهر اهايِ  طبيبِ حمام. گونه شکّي نيست ش هيچ اصالت

ش »دشمنِ مردم«که  کس و اول بار آن. خوارِ شهرنشينان غم
خواند، برادرِ خود او اوهانس استوکمان است که شهردار است و   مي
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در اين دو برادر ــ اتو و هانس ــ تضادهايي ... رييسِ شهرباني و 
شود تا ايبسن بتواند در استکاک تضادهايِ اين  هست که باعث مي

طلبي است  هانس استوکمان جاه. هايش را بريزد رويِ دايرهدو، حرف
و . يِ اوست چناني زيبنده هايي آن حق که مقام گر، و به سياسي و حيله

دنده و لجوج است، اما  اتو، يعني دکتر استوکمان، هرچند که يک
. بين و به شکلي دارايِ يک نوع سادگيِ روستايي است آدمي خوش

ها نيز  که مردم با نشاط اند و حمام  زمانياو در ابتدا، يعني همان
گذراند،  يِ اين نشاط، تنها دکتري است ساده که روزگار مي پشتوانه

برد،  که به مسموميت آب پِي مي يِ راه، يعني وقتي در نيمه
کند خلق را از  اش که به او حکم مي ست پابند شرافت پزشکي دکتري

يِ اينها، مقصود  اما همه.  کندنمايد، آگاه خطري که تهديدشان مي
مقصود اصليِ ايبسن همان است که در اواخر . اصليِ ايبسن نيست

دکتر نه به عنوان يک طبيب، بلکه به عنوان يک انسان : بينيم مي
خواستارِ جهشي است برايِ موطنِ خود که سخت در دروغ و 

ني چنين ميه نيرنگ به گل نشسته است، و او معتقد است که اين
يِ نيرنگ و خدعه  ش به وسيله ش بهتر از آباد کردن کردن خراب
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يِ اينها همان چيزهايي است که هانس استوکمان با  و همه. است
در ابتدا که دکتر تنها يک دکترِ معمولي است، . آنها مخالف است

اش است، و در انجامِ  يِ راه که دکتر پابند شرافت پزشکي در نيمه
ترين سدّ راه افکار و  ي است انقالبي، بزرگکار که دکتر انسان

دل ــ در ابتدا و در  است، و دکتر ــ اين مرد ساده» هانس«ش  اعمال
و سردبير و مديرش » پيک مردم«يِ  يِ کار اتکايش به روزنامه نيمه

نام که »تومس«است، و مردي » بيلينگ«و » هاوستاد«آقايان 
و با پِي بردن به . ها خانه حبيِ صا چاپچي است و رييسِ اتحاديه

يِ کار، دکتر ــ اين مرد  يِ اين آقايان، در نيمه راهانه رفاقت نيمه
، به مردمي که بنيادشان »مردم«کند به  قلب ــ خود را متکي مي خوش

  .بينِ اوليايِ امور اند سخت سست است، و آلت دست و دهن
نشيند  يايبسن، در دشمنِ مردم، به محکوم کردن کساني م

» دشمنِ مردم«در واقع . ش خواندند»دشمنِ مردم«که روزگاري 
ست که ايبسن برايِ خود نوشته است تا بشناساند که  اي دفاعيه

. هايي هستند که او را خصمِ جامعه دانستند دشمنان خونيِ مردم همان
سزايي داشتند،   سهمِ بهنزدن به ايبستهمت هايي که در  ژورناليست
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آيند تا  در مي» بيلينگ«و » هاوستاد«به قالبِ »  مردمدشمنِ«در 
. يِ خود بنشينند هايِ طبقه بتوانند به رو کردن هرچه بيشترِ بيشرمي

يِ  ومرجِ سده تفي است بر نروژِ غرق در هرج» دشمنِ مردم«
که اين تف را . شان تر به دنيايِ کثيف و تفي است سنگين. نوزدهم

. شود اي پناهنده مي ريزد و به گوشه تر مي مايبسن با سنگينيِ هرچه تما
 نترين اثرِ ايبس ــ اين ارزنده» دشمنِ مردم«اينها دليل بر اين است که 

يِ خصومتي است که او به طبقات مختلف جامعه داشته، و  ــ زاييده
نمودارِ هرچه بيشترِ عصبانيت وي نسبت به صدرنشينان و 

» دشمنِ مردم«که  تر اين و مهم. هايِ کثيف است ژورناليست
ست برايِ کوبيدن خلق، شايد برگ محکوميت نباشد، ولي  اي اعالميه

يِ ايبسن  نامه خصومت» دشمنِ مردم«. برگ محاکمه حتماً هست
تر، و  خصومتي انساني و انساني. کند است که برايِ جهان صادر مي

اد در آن خصومتي که از خصوصيات متداولِ کينه و عن. ترين انساني
خصومتي است که دوستي و مردمي را در خود آبستن . خبري نيست

چنان  ماند، آن اما دکتر استوکمان، که سخت به ايبسن مي. است
خواهد،  تواند، و يا نمي اش را جامعه نمي عصباني است که دوستي
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اش به خلق حتي به فراموش نمودن  او برايِ ابرازِ دوستي. بپذيرد
يِ اينها برايِ چه کساني؟ برايِ  اما همه. شود يز راضي مياش ن خانواده

اش  يک مشت رياکار که دورش را گرفته اند و در آرامش به سالمتي
اوليايِ «يِ  کنند، و در مواقع خطر برده شان را خالي مي هاي گيالس

اند؟ يا » افکارِ عمومي«ربط رعايت  يِ بي و نشخوارگرِ عقيده» امور
 دسته ها برايِ مردم؟ مردمي که دسته اين خون دل خوردنيِ  نه ، همه

 به راه افتادند و نه برايِ ترتيبِ ميتينگي جهت تأييد عقايد ش پشت
دکتر استوکمان، دشمنِ مردم، دشمنِ «شان  دکتر، بلکه با فريادهاي

  .هايِ کثيف و خائنانه  امدادگرِ صاحبان ايده،»مردم
هايِ زيادي  ها و نيرنگ کش، حقّهبرايِ رام کردن اين مرد سر

شهردار او را دعوت به سکوت کرد، و در مقابلِ اين سؤالِ . زده شد
با پوزخند » ...شما با افکارِ عمومي چه خواهيد کرد...«دکتر که 

 ٢».ثبات است افکارِ عمومي خيلي متلون و بي«دهد  جواب مي
دکتر معتقد هايش که  خانه برايِ نجات خود و دباغ» ورسه نيلس«

ها  ها را آلوده کرده اند، تعداد زيادي از سهامِ حمام است آبِ حمام
اي باشد برايِ  خواهد بدهد به دکتر که رشوه خرد و مي را مي
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اي باشد بر آلوده نبودن  سکوت، و اين سکوت نيز تأييدنامه
  .هايش خانه دباغ

و هر اينها همه خياناتي است که در دشمنِ مردم ثبت گرديده 
ت را در آن  ش خودت را، و اطراف نشستگان زمان که بخواني

يِ همه نشسته  به محاکمه» دشمنِ مردم«خواهي ديد، ايبسن در 
  .است

  
يِ دکتر  نامه انجمنِ تئاترِ ايران تغييراتي را در نمايش«اما 
که به هيچ وجه از  ٣»... ضروري دانسته)دشمنِ مردم(استوکمان 

انجمنِ تئاترِ . مند نيست خصوصيات يک تغييرِ سالم به طورِ کلّي بهره
نامه که از  در پايان اين نمايش... «که ايبسن  ايران برايِ اين

اي، اگرچه  ترين آثارِ اوست، آينده را بر زمينه ترين و مردمي صريح
 تصميم به ٣»نهد نا ميپشتوانه ب آليستي و بي اميددهنده، اما مبهم، ايده

ِ  نمايش را زدوده و »ابهام«گيرد و به خيالِ خود  تغييرش مي
تر و  که سخت مبهم آن حال. اي به آن بخشيده است پشتوانه

آليسمِ اثر تا حدي گرفته شده  هرچند که ايده. کند ترش مي پشتوانه بي
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تر از  ولسن نوشته است غيرِ قابلِ قبما با تمامِ اينها پاياني که ايبا
ساخته است، و گذشته از اين » انجمنِ تئاترِ ايران«پاياني نيست که 

يِ ايبسن است،  تر از نوشته پشتوانه بي» انجمنِ تئاترِ ايران«يِ  ساخته
 فردريک و والتر و دوستان چراکه در انتهايِ دشمنِ مردم تربيت

 محيطي ست برايِ ايجاد اي يِ دکتر خود پشتوانه شان به وسيله يتيم
توانيد بگوييد که با تربيت  ديگر، با نسلي ديگر جهت جنبش و نمي

تنهايي  شود، ايبسن دکتر را به چند نفر، نسلِ فهيمي تحويل داده نمي
مأمورِ اين کار نکرده است، او در عينِ حال که دکتر را به چنين 

يِ نمايش نيز  دارد، در عين حال از بيننده و خواننده کاري وامي
تنها  بينيد که اين نه ميو . کند که مجريِ اين ايده گردد ت ميدعو
تر از  تر و حداقل قوي پشتوانه نيست بلکه صاحبِ پشتي قوي بي
دکتر «چرا که در . ِ  انجمنِ تئاترِ ايران است»دکتر استوکمان«

يِ دکتر به شکلي فهميدن مردم  يِ جنبشِ آينده پشتوانه» استوکمان
و » راه آمدن« کردن مردم چه هست جز است، و پشت اين درک

يِ جهشي باشد؟  تواند پشتوانه با مردم؟ و آيا اين مي» قدم شدن هم«
يِ  مسئله. تواند باشد اش هم نمي  که هيچ، حتي نويددهنده پشتوانه
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ست سخت سالم  اي اساسي اين است که به اعتقاد ايبسن ــ که عقيده
يِ  برايِ ادامه» ارانخو مفت«کند و  ــ اکثريت اشتباه مي

را علم کرده اند » حق با اکثريت است«يِ  شان عقيده خواري مفت
تا به اکثريت، اين خطاکارِ دائمي امتيازي دروغين داده باشند که آنها 

شعورتر از هميشه به طرد  ــ يعني همان اکثريتي که حق با اوست ــ بي
درک «، نشستن به با اين حساب. بنشيند» خوارِ مردم اقليت غم«

دائماً دل به فريبِ » اکثريت«ست، چراکه  اي کارِ بيهوده» مردم
 »خوار اقليت غم«گاه به همگاميِ  بسته اند، و هيچ» خواران مفت«

  .گيريم تاريخ را به شهادت مي. کنند  را بسيج نميخود
ها و پرسناژهايي که در  در نمايشِ يک تئاتر صحنه«

ها و  شود و در تئاتري ديگر صحنه  حذف مينامه وجود دارد نمايش
 و به همين ٣»...گردد نامه نيستند افزوده مي پرسناژهايي که در نمايش

يِ دکتر را  پسرِ سيزده ساله» فردريک«، »دکتر استوکمان«دليل، در 
يِ دکتر را بدل به  پسرِ ده ساله» والتر«کنند، و  ش مي هشت ساله

تواند  دليلِ اين کار چه مي. يندنما دختري پنج ساله مي» هدويک«
باشد جز دسترس نداشتن به پسرهايي سيزده ساله و ده ساله؟ و دليلِ 



 ١٤ 

 پنج ساله چه دخترِ» هدويک« ده ساله به پسرِ» والتر«بدل کردن 
ناشيانه چنين . يِ پسر تواند باشد جز کمبود بازيگرِ ده ساله مي

 همپايِ اين تغيير اگر. زند تغييراتي دادن، سخت به متن لطمه مي
تا » دشمنِ مردم«در » والتر«و » فردريک« مربوط به هايِ ديالوگ

شد  آمد، مي پايين مي» دکتر استوکمان«حدّ فردريک و هدويک در 
اما با چنان وضعي، خوب است يک بارِ ديگر . تا حدي قبول کرد

بيندازي و » والتر«و » فردريک«هايِ  هم نگاهي به موقعيت و حرف
گفتني . »هدويک«و » فردريک«د مقايسه کني با حدّ شعوريِ بع

نامِ خواهرِ ايبسن نيز بوده است که ايبسن » هدويک«است که 
شود  بدل مي» والتر«و آيا به همين خاطر . گوشه محبتي به او داشته

  ؟»هدويک«به 
صاحبِ «يِ سالنِ پذيراييِ  صحنه» استانيسالوسکي«

 يِ به پشت بام کشيد، مايرهولد صحنهيِ کالدوني را  »خانه مهمان
 ميزِ شام »رنجِ خردمندي«رقص و غيبت گريبايدوف را گرد  ِ

را از » دشمنِ مردم«يِ پنجمِ  نيز پرده» انجمنِ تئاترِ ايران«، و ٣آورد
خواهد  و مي. کشاند اطاقِ دفترِ دکتر استوکمان به اطاقِ نشيمن مي



 ١٥ 

ش در چه  ضرورت.  دارندقبول کنيم که اينها همه ضرورت فکري
که تهيه دکور برايِ اطاقِ دفترِ دکتر باعث خرجِ ديگري  بود جز اين

يِ اول از به اصطالح  شد که با در هم ريختنِ دکورِ پرده مي
که  با چنين وضعي گفتنِ اين. پرهيز گرديد» موردي خرجيِ بي ول«
زم است، زيرا تنها جايز که ال هايي، نه نامه تغييراتي چنين، در نمايش«

توان به حقيقت اثر و هدف  بدون ديدگاهي ويژه بر اين آثار نمي
  ...٣»نويسنده دست يافت
ــ که آمده اند برايِ شنيدن » مردم«يِ چهارم،  اما در پرده

شوند که  هايِ دکتر ــ از رويِ سن به ميان سالن انتقال داده مي حرف
ايده و پيامي است، و اين خود هرچند تازگي ندارد ولي حاملِ 

نمايد، و پيوندي  ِ  خاصي که جالب مي»گري موذي«تر، حاويِ  مهم
يِ ايبسن که  است سالم بينِ تماشاگران و بازيگران، و کمکي به ايده

شان را در  چراکه بازيگران بازي. يِ مردم نشسته است به محاکمه
کر که خود دهند و تماشاگر به اين ف ميان انبوه تماشاگران ارائه مي

کند در اين جريانات و اتفاقات، او نيز دستي  بازيگر است، حس مي
  .دارد
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دشمنِ «مانندي هست از مترجمِ  در ابتدايِ بروشور نيز مقدمه
ست بر کارهايِ  اي که در واقع تأييدنامه. پور ، اميرحسين آريان»مردم

ت نامه با تغييرا گمان اين نمايش بي...«. انجمنِ تئاترِ ايران
در آن داده است، مورد توجه " انجمنِ تئاترِ ايران"که  اي سنجيده

 و ٣».خواهان ايران قرار خواهد گرفت تماشاگران و مخصوصاً ترقّي
دهند به  اصالً برايِ همين است که دو صفحه از بروشورشان را مي

يِ  هايِ ناشيانه اي گذاشته باشد بر دگرگوني پور تا صحه آريان
هايي  پور با چنين دگرگوني دانند که اگر آريان ديگر نميو . »متن«

شان صحه  در تئاتر ــ و در ديگر هنرها هم ــ موافق است و روي
هرچند در . اش است گذارد، تنها به خاطرِ عقايد ايدئولوژيکي مي
از ايدئولوژي به آن معنايِ حادش خبري نيست، » دکتر استوکمان«

ست برايِ خلق جهت انتخابِ ايدئولوژي  اي نامه ولي حدّ اقل دعوت
پور را با خود موافق  ست تا شخصي مثلِ آريان که همين کافي

ــ و شايد » دشمنِ مردم«يِ  اصالً يکي از داليلِ ترجمه. گرداند
طعم، سيستمِ فکري،  يِ تلخ زده هايِ ماتم ش ــ در آن سال ترين دليل مهم

نظرِ مسائلِ  يبسن از نقطهيِ ا يِ تلقّيِ مسائل به وسيله و نحوه



 ١٧ 

پور و  يِ آريان که با انديشه اينو . ايدئولوژيکي در اين نمايش بود
  .ش موافق همراهان

به » دکتر استوکمان«با نامِ » دشمنِ مردم«اجرايِ 
چه  شد فهميد که آن خوبي مي پور بود که به کارگردانيِ سعيد سلطان

آخرين . تپور اس يِ آخرين کوششِ سلطان که ديديم ثمره
ِ  چند تن از بازيگران در »ولنگاري«همتي و  که با بي کوششي
از اينها که بگذريم، که نخواهيم گذشت و . اش پژمرد شکوفگي

ش را خواهيم زد، چند نکته هست که هر يک دارايِ ضرورتي  حرف
  .است در تذکّر

بينيم که  را مي» شهردار«قبل از نطقِ دکتر ــ در اجرا ــ 
کند، و بعد از چند دقيقه  زمزمه مي» تومسن« گوشِ حرفهايي در

که به احتمالِ . دهد پيشنهاد انتخابِ رييسِ جلسه را مي» تومسن«
چه  اما آن. »شهردار«است با » تومسن«يِ گاوبنديِ  دهنده قوي نشان

تر جلوه  تر و موذيانه که در اين مورد در متن آمده است، منطقي
 ــ در متن ــ با هم رويِ صحنه »تومسن«و » شهردار«. کند مي

شان را گذاشته اند  چراکه آنها قبالً تمامِ قرارهاي. کنند گاوبندي نمي



 ١٨ 

 تومسن«و اين از طرزِ پيشنهاد « خوبي  به» شهردار«و نوعِ تأييد
با آن همه اعتقادي که » تومسن«و تازه از اين گذشته . معلوم است

 ست سخت  ه آدميک دارد و از آنجايي» اعتدال«به رعايت
حرفي » اوليايِ امور«يا » شهردار«وقت بي اطّالعِ  کار، هيچ محافظه

چه در اجرا آمده است، سخت  ست که آن و اين. آورد بر زبان نمي
هميشه خارج از ... ها و »شهردار«کند، چراکه  بچگانه نمود مي
کنند، نه در جلويِ چشمِ  ها مذاکره مي»تومسن«محلِّ واقعه با 

  !قخالي
 اصراري که در مخفي کردن آراء هنگامِ شمارش ــ  آنو يا

 و در برايِ دکتر ــ پشت سبد» نِ مردمدشم«جهت انتخابِ لقبِ 
 چه . زد داشتيد، به شکلي تويِ ذوق مي! »تومسن«شبي ديگر کاله

يِ مهمي مثلِ پوسيدگيِ مردم و بردگيِ  که از مسئله ست وقتي اجباري
يِ اينها   که خود همه،]رود سخن مي [»ليايِ اموراو«مردم در مقابلِ 

شود، به چنين نکاتي اشاره شود؟ آيا اين مخفي کردن  را شامل مي
ها را  خواهند رأي آرا پشت سبد يا کاله به آن معني است که مي

شان تومسن،   امور و چاکراناوليايِ«عوض کنند؟ لزومي نداشت که 
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شنيدي که  مگر نمي. دست بزنندبه چنين کاري » هاوستاد، و بيلينگ
دکتر استوکمان، دشمنِ مردم، «شان  مردم چگونه با اشتياق ابلهانه

  کشيدند؟ را فرياد مي» دشمنِ مردم
اي انفرادي،  ها جمعاً در حدي بود متوسط، اما به گونه بازي

نژاد در قالبِ  اي ديديم از ناصر رحماني بازيِ بسيار گيرا و هنرمندانه
کرد، چراکه  ش سعي نمي او برايِ القايِ نقش. کماندکتر استو

. بود» شهردار«منوچهر آذري . بود» دکتر استوکمان«خودش اصالً 
يِ  دهنده خوبي نشان آميز، او به ولي تا حدي مبالغه. با بازيِ خوب

  ...را» هاوستاد«. بود» شهردار«طلبي و زيرکيِ  جاه
رِ روزنامه به نامِ يکي ديگر از تغييرات، معرفيِ دو نفر مدي

که يکي . است که بروشور نيز گواه است بر اين مدعا» هاوستاد«
چراکه شايد جزوِ تيمِ ذخيره . به صحنه آورده شد و آن ديگري نه

که به صحنه آورده شد  و حاال اين. داشته شد  بود و پشت صحنه نگه
 پور از سريات است و به ما هم صادق هاتفي بود يا مسعود سلطان

. به هر تقدير هر که بود، کارش خوب بود و قابلِ پذيرش. مربوط نه
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گريِ کاملي بود برايِ القايِ منشِ  با ذکرِ اين نکته که کمبودش موذي
  .يک ژورناليست

کرد،  فر، يوهانا ــ همسرِ دکتر ــ را بازي مي صديقه کيان
وچهار ساعتي نگاهي به  انگار که بيست. بود» نمايش«بازي نبود، 

خواست  ش مي هرچه دل. تن انداخته بود و آمده بود رويِ صحنهم
پترا ــ دخترِ . هايش ايستاد به گازگيريِ لب گفت و بعد پشيمان مي مي

کرد با آگاهي و تسلّطي نسبي،  نژاد بازي مي دکتر ــ را منيژه رحماني
يِ  رضا بابک از عهده. »پترا«يِ تيپِ خوبي از  دهنده و در کل ارائه

خوب برآمد و محمدرضا کالهدوزان نيز » تومسن« نقشِ اجرايِ
اش را  را خوب بازي کرد، البته اگر حرکات اضافي» نيلس ورسه«

کرد  نبود، خودش را بازي مي» بيلينگ«نژاد   بهروز به. نديده بگيريم
چراکه . مان شده بود  و تفريح يِ خنده و مايه! گرفت و به بازي مي

هايِ بي  با آن خنده. يِ صحنه شده بود دهنده يش خود جلوه»نما«
سختي حقِّ ديگران و حقِّ کارگردان را  کرد به موردي که مي
ِ  »هوستر«محمد ابراهيميان نتوانست . کرد مال مي مخصوصاً پاي

ش را هم  ش از هم پاشيده بود و قدرت جمع کردن قالب. خوبي باشد
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و » فردريک«قشِ پور، به ن پور، و زهره اصالن سعيد اصالن. نداشت
هايِ دکتر ــ خوب بودند، و اين خوبي نمودارِ  ــ بچه» هدويک«

و ديگران، هر يک . شان پور در تعليم دادن هايِ زياد سلطان زحمت
پور با  کارگردانيِ سلطان. گاه خوب و گاه هم نه... در سياهي

  ...و . گير بود و پذيرفتني ش چشم هايِ خوب ميزانسن
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