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ِپر  ِگنت )1867( دوازدهمین اثر  ایبسن )1906-1828( است. او نخستین نمایشنامه  اش، 
کاتیلین، را در سال 1850 نوشت، اثری با رگ و ریشۀ رمانتیسم و ته رنگی از قهرمان های 
ُپرشور و مالیخولیایی بایرن. اما ِپر ِگنت ُمهر دوران سخت و نفس  گیر زندگی آدمی، یعنی 
که در جریانش  آشوب  های ذهنی در آستانۀ چهل  سالگی، را بر پیشانی دارد، دوره ای 
بیشتر اندیشمندان به راه های رفته و نرفته   می  نگرند، دودل می  شوند و، همانند ِپر ِگنت، 

به حراج و خانه  تکانی فکری خود می  اندیشند:
 ]...[  ِپر: 

کنم. انگار بهتره منم خرت و پرتامو حراج 
 چی داری؟     یک جوان: 

]...[
 اینو می پاشم میون همه، ِپر: 

گیرش اومد! هرکی هرچی 
]...[

که بگه: که به من اون عالمتی  رو نشون بده  کسی  همه ش مال 
»راه از این وره!« )274-275(.

گوته  از دیرباز سفر به جنوب اروپا برای بیشتر هنرمندان اروپای غربی، از جمله 
گذر از فضایی عبوس و فرهنگی استوار بر سّنت مدرنیتۀ برخاسته  و بایرن، به معنِی 

    ِپر ِگنت: طنز حماسی نروژ   

    مقدمه   
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از روشن  گرِی غریبه   با حس  انگیزی،   و آمیختن با جنوِب شوخ و دیونیزی بوده است؛ 
یا متفاوتی به جهان  تازه  با دید  نو  بتوانند در این فضای  که  امید  این  همه هم به 

پیرامونشان بنگرند. 
کـرد. او پیـش از منزل  گزیـدن در ِدِرسـدِن  کـوچ  ایبسـن در سـال 1864 بـه ایتالیـا 
آلمـان )1868( چهـار سـال در ایتالیـا مانـد و دو نمایشـنامۀ برانـد1 )1866( و ِپر ِگنـت 
ِپر ِگنـت  خودپرسـتانۀ  سرخوشـی  و  برانـد  پیامبر  گونـۀ  و  آتشـین  شـور  نوشـت.  آنجـا  را 
تا انـدازه  ای حاصـل ایـن تغییـر محیـط اسـت. این را در سـخن ِپر نیز می  تـوان یافت. او، 
گریختـن از روسـتایش، دربـارۀ زندگی در تبعیدی خودخواسـته چنین می  گوید: پـس از 

]...[  ِپر: 

زندگی یعنی این! حس می کنم عینهو خرسم، زنده و قبراق.
بههوامیپردوبامشتبهاینسووآنسومیکوبد.

درهم شکستن، زیر و روکردن! جلو آبشار سینه سپرکردن!
صنوبرا رو درهم شکستن! اونا رو از ریشه بیرون  کشیدن!

آزاد  زنده می کنه،  آدمو  روح  زندگی  این جور  این!  یعنی  زندگی 
و رها!

واقعًا ها، چی بود اون همه دروغ؟ برن جهنم! )101( 

کـوچ ایبسـن از نـروژ بـه اروپـای غربـی سـرآغاز دور تـازه ای از بینش هـای اجتماعـی 
بـه  با توجـه  اینـک،  یافتنـد.  عینـی  نمـود  نمایشـنامه  دو  ایـن  در  کـه  بـود  فرهنگـی  و 
گفتـار بـه جنبه هـای  خودتبعیـدی ایبسـن و وجـود ُبن مایـۀ سـفر در ِپر ِگنـت، در ایـن 
تاریخـی پیدایـش ایـن اثر، اهداف احتمالی ایبسـن از نوشـتن آن، و درون مایه های آن 
می پـردازم و در پایـان نیـز دربارۀ شـگردهای ایبسـن در این اثـر و تأثیر آن بر رویکردهای 

نویـن او در ادبیـات نمایشـی اشـاره می کنـم. 
از  او  نبود.  خوش کامی   همراه  با  یکسر  اروپا  جنوب  به  سرازیر شدن  ایبسن  برای 
گر فرصتی می یافت،  که هرگز چشم از زادگاهش برنداشت؛ هرچند ا کولی هایی بود  آن 
آینده ای  اسکاندیناوی2  کشور های  برای  او  می کرد.  نکوهش  را  مردمش  کوته  نظری 

کار پشیمان شد و آن را به صورِت نمایشنامه  ایبسن این اثر را نخست به شکل حماسه نوشت، ولی بعد از این   .1
درآورد. )م.(

گاه فنالند و ایسلند است. )م.( کشورهای اسکاندیناوی شامل دانمارک، نروژ، سوئد، و   .2
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که در آن مردم اروپای شمالی، از جمله نروژ، نخست  دیگرگون آرزو می کرد، آینده ای 
کاستی  ها  باید هویت موجود خود را می شناختند تا سپس بتوانند با شناخت بهتر از 

کنند. کمتر  فاصلۀ خودشان را با اروپای غربی و جنوب غربی 
ارتـش  از دانمـارک زیـر چکمه هـای  بـود، بخشـی  ایتالیـا  کـه او راهـِی  امـا هنگامـی  
بیسـمارک )1898-1815( می لرزیـد. امپراتـوری پـروس با دانمارک بر سـر دو دوک  نشـین 
کـه بخشـی از قلمـروی دانمـارک بودنـد، در جنـگ  ـ  هولشـتاین،  آلمانی زبـان شلسویگ ــ
کشورشان  که با غنایم جنگی به  بود. او سر راه خود به ایتالیا سربازان آلمانی را می دید 
و  می اندیشـید  اسـکاندیناوی  کشـورهای  وحـدت  بـه  از یک  سـو  وی  بازمی گشـتند. 
از تنها مانـدن دانمـارک در ایـن  نـروژ، و درنتیجـه  ازسـوی دیگر از بی اعتنایـی سـوئد و 

رخـداد، سـخت رنجـور و شـرمنده بـود.1



  شخصیت ها

Åase کشاورز  ِگنت،  آسه: بیوۀ یوهان 
Peer Gynt ِپر ِگنت: پسرش 

گندم  کیسه  های  دو زن پیر، با 
Aslak آسَلک: آهنگر 
Solveig سولَوی: دختر روستایی 
)Hegstad( مادر سولَوی: از مهاجران به روستای ِهگستاد 

پدر سولَوی: از مهاجران به روستا
Helga ِهلگا: خواهر سولَوی 
Ingrid اینگرید: نوعروس روستا  

پدِر اینگرید، مالک مزرعۀ ِهگستاد
Mads Moen مادس موئن: داماد 

پدر داماد
مادر داماد

گاوچران  سه دختر 
زن سبزپوش جنگل 

شاه جن  ها 
کوتولــه، غــول،  کــودک جــن، جادوگــر،  ریش ســفید دربــار جن هــا، چنــد نفــری هماننــد او، چنــد دختــر و 

و غیــره
کودک زشت

صدا در تاریکی
Kari کارى: زن دهقان 
Mr. Cotton کاتن: مسافر نجیب  زادۀ انگلیسی و جهانگرد  ارباب 



M. Ballon موسیو بالن: مسافر نجیب  زادۀ فرانسوی و جهانگرد 
Herr von Eberkopf عالی جناب فن ِابرکف: مسافر نجیب  زادۀ آلمانی و جهانگرد 
Herr Trumpeterstraale عالی جناب ترامِپِترزترال: مسافر نجیب  زادۀ سوئدی و جهانگرد 
Overseer سرآشپز و مسئول پذیرایی 

دزد
مال  خر

Anitra آنیترا: دختر رئیس قبیلۀ اعراب   بادیه نشین 
Memnon`s Statue مجسمۀ ِممُنن )آوازخوان( 
The Sphynx کت(  مجسمۀ ابوالهول غزه )سا
Begriffenfeldt استاد ِبگریِفنِفلت: دکتراى فلسفه، مدیر دیوانه  خانه  ای در قاهره 
Huhu گر زبان، اهل سواحل ماالبر  هوهو: احیا
Fellah گاو مقدس را همیشه بر دوش می کشد.  کشاورز: جسد مومیایی 
Hussein هوسین: وزیر شرقی 

چند دیوانه و تیماردارانشان
کشتی نروژی و خدمه  اش ناخداى یک 

مسافر غریبه 
کشیش 

عزاداران مراسم تدفین
کدخدا 

دکمه  ساز 
مرد الغراندام 

  زمان

که در اوایل قرن نوزدهم آغاز می  شود و پنجاه سال به درازا می  کشد، به  ترتیب در  کردار نمایشنامه، 
کش، صحراى مغرب، دیوانه  خانه  اى  کوهستان  های اطراف آن در نروژ، سواحل مرا گوبرانس دالن و 

خ می دهد. در مصر، روى دریا، و غیره ر
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جویبــاری آســه. مزرعــۀ نزدیــک جنــگل از پوشــیده تپــهاى دامنــۀ

ىاســتکهبهآســیابىقدیمیمیرســد.روز بهســوىپاییــنتپــهجــار

از بیستســالهاى، تنومنــد جــوان ِپرِگنــت، تابســتان.  در گرمــی

او،زنــیریزنقــشورنجــور،اورا کــورهراهپاییــنمیآیــد.آســه،مــادر
میکنــد.1 ســرکوفت را پســرش و اســت خشــمگین میکنــد. دنبــال

 ِپر، دروغ می گی! آسه: 

 )بى آنکه بایستد.( نه، دروغ نمی گم! ِپر: 

 باشه، پس قسم بخور راس می گی! آسه: 

 قسم؟ چرا آخه؟ ِپر: 

 می  بینی! جرئت نداری! همۀ حرفات چرند و دروغه! آسه: 

گفتم. که   )می ایستد.( راسته، هرچی  ِپر: 

مــادرت  تــو روی  او می بنــدد.( چه  جــوری روت می شــه  بــر  را   )راه   آسه: 

کنی! نیگا 

که یادآور افسانه  ها یا فولکلور  در متن اصلی، صحنۀ نخست با چاشنی زبان محاوره  ای آمیخته با ضرب  المثل   .1
از  این جنبه  تا  بهره می  برد  نیز  دانمارکی  نوین  از اصطالحات  ایبسن  با این  همه،  آغاز می شود؛  نروژی است 

کند. )ج. ن.( ِگنت اسم و رسم  دار بوده  اند، بیشتر جلوه  سخنان آسه مبنی بر اینکه خاندان 

    صحنۀ یک   
    پردۀ یک   
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کوه، اول درمی ری، می زنی به 
هفته   ها پیدات نمی  شه، می  رى شکار گوزن، اون باالها تو برف،

کار... اونم فصل 
می  آی خونه، لباساتم همه  شون پاره پوره،

که نیس! توبره  ت خالی و... تفنگتم 
بعدشم می  آى، چش سفید! نگام می کنی،

ــو  ــر مادرتـ ــا سـ ــن دروغـ ــا ایـ ــکار، بـ ــه  ی شـ ــه رفتـ کـ ــی،   دروغ می  بافـ
شیره می  مالی!

کجاها دیدی؟ گوزنه  رو  خب... بگو ببینم، این 
 طرفای غرب، سمت یندین1. ِپر: 

 )سرکوفت  زنان می خندد.( آهان، بعله! آسه: 

 باد شنفتم؛ گوزنو از  بوی  ِپر: 

 اون درختا ها! قایم شده بود، پشت یه  درخت، از
با ُسمش هی می زد تو برف،

 تو اون برف و سرما پِى علف بود... حیوونی انگار

 )مثل قبل( ِا، خب، بعدش! آسه: 

کردم؛  نفسمو تو سینه  م   حبس  ِپر: 

ساکت و آروم رفتم تو نخش.
صداى ُسمشو، توی برف، می شنیدم،

کوهی بین دو دریاچۀ بیگدین و یندین. )ر. ف.(  Gjendin؛   .1
در منطقۀ یوتنهایم)Jotunheim( در نروژ که اینک برای راهپیمایی و کوهنوردی بسیار مورد توجه است. )ج. ن.(

واژۀ »Jotunnheim« از دو ریشۀ »Jotunn« به معنِی »بزرگ« یا »ورای طبیعت«، و »heim« به معنِی »خانه« 
ساخته شده است. با این حساب، هرچند ِپر ِگنت به رفتن به مکان جغرافیایی خاصی در نروژ اشاره می کند، 
ایبسن با استفاده از این نام و مکان هاله  ای از ویژگی  های ِپر ِگنت را آشکار می کند: سفر به سرزمین عجایب یا 

سرزمین ارواح.
برای پژوهشگر آثار ایبسن این ُبن مایۀ رمانتیِک رفتن به قلل بلند و پوشیده از برف به عنوان ویژگی سودایی 
یا مالیخولیایی بودن چهره  های این نمایشنامه  نویس نکته  ای قابل بررسی است. همین طور ُبن مایۀ سقوط یا 
آرمان خواهی  او به  عنوان زوال آن  پایانی هنر  آثار دورۀ میانی و  که در  کوه و رسیدن به دشت  از  سرازیرشدن 

جلوه می  کند. )م.(
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َیک شاخی داشت، مادر، َمشتی و ُپرپیچ،
کـرِم  کشـیدم، آروم، آروم، عیـن  میـون صخره  هـا، رو شـیکم دراز 

کـی رفتـم طرفـش.   خا
کشیدم...  از پشت صخره  ها سرک 

گوزنی عمرًا ندیده  ى! وای نگو، مادر، همچین 
چاق و چله، چقدرم قبراق...!

 ُاوو، آره جون خودت! آسه: 

گاپ! نقـــش  گوزنـــه، اون بـــاال،  کـــردم.   بعـــد، بنـــگ! شـــلیک   ِپر: 

زمین شد!
همین که افتاد، بى معطلی پریدم پشتش،

گوش چپشو محکم چسبیدم،
گوش تا گوش سرشو بُبرم... که  کشیدم  خنجرو 

کشید،  بد نبینه، مادر! حیوون یه دفه نعره  اى  آی، چشت روز
با یه  َجست مث برق پرید از جاش، مرده  شور،

زد زیر خنجر، خنجره و غالفش ولو شدن تو هوا،
با اون شاخاى پیچ در پیچش زد تو رونام،
گرفت میون شاخاش، گازَانبر تنمو  عین 

مث برق به یه َجست رفت لبۀ پرتگاه، روی تیغۀ پرتگاه، حاال 
ِکی برو! نرو، 

 )ناخواسته( یا عیسی مسیح! آسه: 

 پرتگاه یندینو هیچ وقت به ِچشت دیده  ی؟ ِپر: 

تیز،  باریک،  ُپرشیب،  می شه،  فرسخی  نیم  یه  شیرین  طولش 
عین تیغ داس.

م یخچال، شیباى 
َ
که می اندازى اون پایین، اولش یه  عال چش 

ترسناک، 
کار می  کنه صخره. یه کم پایین  تر، بازم تا چش 
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کبود، کوهاى  کو   ها،   اون باالها، از روى  از
گزی، شایدم بیشتر،  که می اندازی، اون پایینا، ده هزار  چش 

یا.  دو طرفت دریاست و در
یائه خوابیده باشه، یه  خواب سیاه، خیلی هم سنگین. انگار در

گوزنه لبۀ پرتگاه، مث برق می رفت، منم سوارش،
به عمرم سوار اسبی به این فرزی نشده بودم!

توى غوغای سواری با اون روی صخره ها،
کو  ها هرکدومشون عینهو خورشید. پیش رومون، قلۀ 

بین ما و آب، توى اون خأل، یه عظمتی، آدم سرش گیج می  رفت، 
فوج عقابای پشت  قهوه  ای...

کشتی...  یه  دنیا  توى آسمون، انگار
 توی نور محو می  شدن.  ولی عقابا، عینهو غبار

گرومپ گرومپ، کوهاى یخ،  کنار ساحل،  اون پایین، 
داغون می شدن، می ریختن پایین؛

ولی اون باال، از غوغای اون پایین خبری نبود.
اون باال تو اوج، فقط یه  حس داشتم: 

م شبح؛
َ
وهم و سرگیجه، یه  عال

م شبح باهم برقصن.
َ
 یه  عال انگار

همگی باهم آواز می خوندن، باهم حلقه می زدن، می  چرخیدن،
همچی بود انگار صداشونو می شنفتم، می دیدمشون.

گرفته باشد.( وای، پناه برخدا!  )گویى سرگیجه  آسه: 

که شیب پرتگاه خیلی تند می شه،  یه جا   آره، یه  دفه از ِپر: 

گوزنه،  نزدیک  پرتگاه،  اون  لب  که  هیکل،  این هوا  یه  باقرقره، 
الی صخره ها قایم شده بود،

کشید و پر زد تو هوا. ترسید، غویى 
کرد!  گوزنه  رو می گی، یه  دفه َرم  آقا، 
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یه  نیم  چرخی زد، بعدش خیز برداشت، پرید تو هوا،
 اون باال توی آسمون، یه راس   اون، از بعدش هر دومون، من سوار

یا! شیرجه رفتیم طرف در
آسهتلوتلومیخوردوتنۀیکدرخترامیگیرد.ِپرِگنتادامهمیدهد.

کوه، عین شب سیاه،  پشت سرمون دیوارۀ 
زیر پامونم خالِی وحشت، عین خمیازه!

اول افتادیم تو ابر و مه،
یایى،  بعدشم رسیدیم به یه  فوج مرغ در

کردن، که دیدن، یه  هو  َرم  ما  رو 
از وحشت غو می  کشیدن؛ فوِج به اون بزرگی هرکدومشون رفت 

یه طرف.
مام همین طور سقوط می کردیم. 

یا، یه  چیزی  دل دل می زد، ولی اون پایین، میون در
یه  چیز سفید، عینهو زیر شکم آهوبره  ها.

آِب  آینۀ  روی  بود  افتاده  بود،  خودمون  عکس  مادر،  می دونی 
زالل، مث اشک چشم.

یا، که شیرجه می  رفتیم طرف در همون  جور 
بـاال،  می اومـد  آب  تـه    از   انـگار سـرعت،  همـون  بـا   عکسـمونم، 

روی آب.

 )نفسش بند آمده.( ِپر! وای خدای من! بگو ببینم، آخرش...! آسه: 

یا، گوزن از در  گوزن از هوا،  ِپر: 

سک! خوردن به هم،
َ
یه  لحظه، مث برق، َشپل

یا بود و دیگه هیچ. بعدش... دور  و  برمون کف در
رفتیم ته آب، اون پایین داشتیم خفه می  شدیم.

گلــم، نفهمیــدم چطــوری رســیدم اینجــا، ســاحل    آخــرش، مــادر
شــمال.




