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 المؤلفة مقدمة 

 أ�ة من علمي �حسب العر�یة، المكتبة خلو السو�دي، األدب موضوع في للتألیف دفعني    

 موضوعات ثالث لتألیف الماضي في حفزني الذي الدافع أ�ضا هو ذلك كان .فیه حسنة مؤلفات

عن دار  2001( نشر في �غداد عام  والرومان اإلغر�ق الكّتاب أعالم في إحداها مختصرات

 األتراك الكتاب مشاهیر في والثالث اإلنجلیز، الكّتاب سیر في والثانیة ،الشؤون الثقافیة)

( نشر في  الرومي الدین جالل الثنوي  ومبدع مؤلف عن موسعة سیرة ا�ضاً  وهناك المحدثین،

طبعة مقرصنة، �ما انتشرت نسخ الكترونیة منه  30بیروت والقاهرة و�غداد واعید طبعه أكثر من 

الرومي صائغ النفوس، وجالل الدین  �شكل واسع على النت �اسمین مختلفین (جالل الدین

 .الرومي عاشق حتى النها�ة)

 القارئ  إطالع هي المضنیة المجهودات هذه بذل من جنیهاأ أن �مكن التي الفر�دة المكافأة إنّ 

 وز�ادة البحث طول عن وتغنیه والمتعة الفائدة بین تجمع ثقافیة تار�خیة أدبیة مادة على العر�ي

 .التعب

 .الجیدة �النماذج واالكتفاء واالختصار االنتقاء إلى اضطرتني السو�دي األدب مادة حجم إن 

 حر�ة كان هامة شخصیات عن یتغافل أن والبد الشخصي الذوق  على �قوم أن البد االنتقاء وهذا

  .الحال أسعف لو تهملها أال �المؤلفة

 واختیار اعداد وه ما �قدرتألیفًا  عدها �مكن ال الكتاب مادة �أن اعترف ان اخیراً  یهمني         

 وال الشخصیة رائيآ �الضرورة لیست الكتاب صفات بین المبثوثة فاالراء ثم ومن وترجمة وتنظیم

   .ير�الع القارئ  �ستسیغهما ال ر�ما تطرف وأ شطط من احیاناً  فیها یلحظ قد عما مسؤولة ناأ

 التوفیق هللا ومن

 المالئكة أحسان

 �غداد

 

 



  مدخل

 القرون  طیلة استمر األور�یة السیاسیة القوى  بین یهدأ ال لصراع مسرحا السو�د�ة األراضي ظلت 

حتى  األجانب الغزاة  طرد للسو�د یتهیأ ولم ، والدانیمار�یة األلمانیة الدولتین بین سیما ال الوسطى

 عام علیهم ملكا توجوه الذي فاسا فوستاف القوي  القائد ید على ذلك لهم وتمّ  عشر، السادس حلول

 صفوف توحید في أفلح أنه إال واستبداد، قسوة من الملك هذا �ه اتصف ما معم. و  1523

 .السو�دي الشعب

 في صالحاتإ ترافقها للبالد رسمیة عقیدة اللوثري  المذهب �جعل أمرا أصدر 1527 عام وفي 

 الرجال �عض مواهب من فاسا استفاد الهدف هذا تحقیق في اإلسراع أجل ومن . الكنیسة

 .الناس نفوس في طیبة مكانة �حتلون  والذین المجتمع في المرموقین

 عام وفي . السو�د أنحاء �قیة في ثم تو�هولمس العاصمة في أوال اللوثري  المذهب انتشر وهكذا 

 .له لوثر ترجمة عن "الجدید العهد" لترجمة الدین ورجال األد�اء من مجموعة الملك عین 1526

 .اللوثري  المذهب �حسب السو�د�ه إلى والجدید القد�م العهدین ترجمة اكتملت 1541 سنة وفي

 اعتبر 1917 عام حتى الوقت ذلك ذوم فاسا، الملك �اسم كله المقدس الكتاب عنوان ُقِرن  وقد

 .للدولة رسمیا دینا الكتاب هذا

 أما .عشر السادس القرن  خالل السو�د في ظهر أدبي عمل أهم اعتبر الدیني اإلنجاز هذا    

 السو�د�ة، اللغة في المتخصصین أوساط في االعجاب أشد الترجمة أثارت فقد اللغو�ة الناحیة من

 قوة اكتشاف للسو�دیین تهیأ الكتاب هذا طر�ق وعن الجو، وغذائیة األسلوب �قوة اتصفت إذ

 شعراء إن بل قلو�هم، في الدیني اإل�مان تعمیق فضل للكتاب كان ثانیة ناحیة من أ�ضا، لغتهم

  .األجداد من لهم �قي تراث وأجمل كأفخم إلیه ینظرون  الیوم ىحت زالوا ما السو�د

 المذهب ومؤ�دي السائد، الكاثولیكي المذهب أنصار بین الصراع یتفجر أن الطبیعي من كان

 المعارضة على القضاء في قسوة الوسائل أشد استخدمت الملكیة الحكومة لكن الجدید، اللوثري 

 فال خوف، وال وازع �ال األدیرة، وذخائر القد�مة، الكنائس كنوز نهب في تترد ولم الكاثولیكیة،

 وفیه والحر�ة، للد�مقراطیة المعاد�ة القمعیة الحقب من فاسا غوستاف عهد �صبح أن عجب

 المنهج وضعف سطحیة في بوضوح ذلك تجّلى وقد التعلیم، مستوى  وانحط الثقافة تدهورت



 في یدرسون  الذین الطلبة عدد أن كما ،1477 عام ُأسست التي أو�ساال لجامعة العلمي

 نها�ة حتى قائمة السو�د في للتعلیم تقم لم ذلك و�عد �عید، حد الى تضاءل األور�یة الجامعات

 تأثیر لهم صار الوطن، إلى عودتهم �عد ، الطلبة هؤالء فإن ذلك ومع .عشر السادس القرن 

 و�ذلك .اال�طالیة النهضة أسباب أهم من كان الذي األورو�ي الكالسیكي التراث إحیاء في واضح

 المذهب و�واكب �سایر أن �مكن العام االنساني الفكر أن السو�دیون  المتنورون  اكتشف

  .البروتستانتیة السو�د دولة في اللوثري، االصالحي

 مبادئ حماة أكبر �أنه یتظاهر حكمه، أواخر في صار، نفسه فاسا غوستاف أن الطر�ف ومن

 من �طال نفسه من وجاعال النهضة شعارات رافعا الرسمیة، االحتفاالت و�نظم األور�یة النهضة

 " وجون  عشر الرا�ع ایر�ك :االمیران ولداه  �كتسب أن على حرص ذلك یؤ�د ولكي الحر�ة، أ�طال

   .العصر ذلك �أمراء تلیق حسنة ثقافة " الثالث

 النهضة، عصر میزت التي اإلنسانیة المبادئ نحو حقیقي توّجه حدث هذین ولد�ه عهد وفي

 بدأ السو�دي المسرح أن كما  .منها الكالسیكیه سیما ال للثقافة الشدید �الحماس منهما كل وعرف

 .  البالد حكم تولیهما �عد ىا األمیر�ن هذین عهد في دهارز �اال

****************************** 

 *** كر�ستینا الملكة عهد في الثقافة ازدهار ***

1626 _ 1689 

 ، السو�د عرش فاسا غوستاف الملك اعتالء منذ �یةو االور  السیاسة لعبة السو�د دخلت      

ل  1648 في المعقوده و�ستفالیا معاهدة ومنذ منه، �أمر البروستانتي المذهب إلى �الده وتحوُّ

 على فور�ة إ�جابیة نتائج لذلك كان وقد .الحساب لها �حسب أور�یة كقوه السو�د أهمیة تأكدت

 بنفسه ثقته للشعب أعاد ثقافي تقدم أعقبها العسكر�ة فاالنتصارات البالد، هذه في الثقافیة الساحة

  .العالم في العظمى القوى  بین وجوده إثبات �ضرورة و�حساسه

 االرستقراطیة صلة توثیق في هام دور أور�ا في العسكر�ة السو�د ملوك لحمالت كان      

 حملوا الحرب، �عد الوطن إلى العائدین الجنود أن كما وقتئذ، السائدة االور�یة �الثقافة السو�د�ة



 أدبیة ومؤلفات فنیة كنوزاً  جلبوا كما بها، للناس عهد ال جدیدة ثقافیة وانطباعات عادات معهم

 الغزاوات ترافق التي والنهب السلب عملیات ثمرة كلها و�انت .بثمن تقدر وال تحصى ال وفلسفیة

 على الحملة في ذخائر من الجنود اغتصبه ما العملیات، هذه ضمن ومن العادة، في العسكر�ة

 وحشیة ومع .كر�ستینا الملكة مكتبة الى أغلبها ُنقل والنفائس الذخائر هذه ،1648 عام براغ مدینة

 تحقیق الى طموحاً  السو�دیین نفوس في استثارت الكنوز تلك فإنّ  الیها، المشار النهب أسالیب

 �سرعة التعلیمي النظام یتطور أن عجب فال وطنهم، في واالجتماعیة الثقافیة االصالحات

 منها األلمانیة سیما ال األور�یة، الجامعات في للدراسة المبعوثین الطلبة عدد و�تضاعف قیاسیة،

 مكان، كل في المتنور�ن أنظار ِقبلة العصر ذلك في كانت التي لدن جامعة و�خاصة الهولند�ة ثم

 أوساط في انعكاساتها لها كان الفرنسیة الثقافیة الحیاة في الجدیدة التیارات فإن أخرى  ناحیة من

 �الجمعیة صالتهم یوثقون  العلوم في المتخصصون  أ�ضاً  الوقت هذا وفي .السو�دیین المثقفین

  .لندن في حدیثاً  المؤسسة الملكیة

 من عقدین دام والذي العظمى السو�د�ة القوة �عهد وصف ما أثناء الثقافة ازدهار أنّ  على      

 وتلك الحدیث، التقدم عن الفعلیة المسؤوله كانت هامة شخصیة إلى الواقع، في �عزى  إنما الزمان

 الشئ تحقیق عن الحروب عاقته الذي الثاني أدولف غوستاف الملك بنت كر�ستینا، الملكة هي

 العلوم نحو قو�ة میول ذات منه العكس على فكانت كر�ستینا ابنته أما الثقافة، عالم في الكثیر

 �الفلسفة �شغفها وعرفت األول صباها عهد منذ هذه نزعتها تبدت وقد الجاد، والفكر واآلداب

 إلى للقدوم األور�یین واألد�اء والفالسفة العلماء تشجع راحت العرشارتقت   وحالما .أ�ضاً 

 لكن 1649 عام �الدها إلى د�كارت العظیم الفرنسي الفیلسوف �قدوم فاخرت وقد .عاصمتها

�فترة قصیرة بداء  وصوله �عد لوفاته، مؤسفاً  سبباً  كانا االسكندنافیة البالد برد وشدة بنیته ضعف

 ذات الرئة.

 فیها الكتب تجارة ازدهار العظام األشخاص ألولئك اجتذابها من السو�د جنتها التي الثمار ومن

 التي كر�ستینا الملكة ورعا�ة و�تشجیع بوساطتهم، تعقد كانت التي التجار�ة الصفقات طر�ق عن

 والمخطوطات، الكتب بنفائس الملكیة المكتبة إغناء سبیل في المال من مبلغ �أي تبخل تكن لم

 عن كر�ستینا الملكة تنازل إثر .روما إلى انتقل أن َیلبث لم العظیم الثقافي الخز�ن هذا أن على



 و�مكن .روما في لإلقامه استدعاها الذي البا�ا بتشجیع الكاثولیكي المذهب إلى وتحّولها العرش

 .حالیاً  الفاتیكان مكتبة في الثقافي الكنز هذا �قا�ا على العثور

 من ورصین جدي هو ما أي والفنون  اآلداب على تقتصر لم كر�ستینا الملكة اهتمامات أن على  

 والبهاء، والفخامه األبهة �مظاهر البالغ بولعها أ�ضاً  معروفة كانت و�نما والثقافة، الفكر مالمح

 في منافساً  �الطها �كون  أن على وحرصت الشعبیة، والمواكب الرسمیة المهرجانات عدد فكثر

 المال طالب إلیها ینجذب أن عجب فال الوقت، ذلك في أور�ا ملوك أكبر لبالطات عظمته

 وتثني الطموحة الملكة تمجد التي الجمیلة واألغاني القصائد لیبدعوا والشعراء الفنانین من والشهرة

 التمثیلیة الفرق  أشهر استدعت فقد �المسرح خاص اهتمام للملكة كان ولما الكثیرة، إنجازتها على

 البالیة فن بدأ أ�ضاً  الحقبة هذه وفي ستو�هولم، في نتاجاتها لتعرض و��طالیا وهولندا ألمانیا من

  .والفنون  واآلداب الفكر راعیة لقب كر�ستینا استحقت و�هذا السو�د في �اإلزدهار

 حكمها، من األول القسم في الملكة رسمتها التي الصورة تغیرت انتظار غیر وعلى فجأة        

 تغییرها االنقالب ذلك ، أول عالئموتوجهاتها مواقفها كل غیر عمیق روحي انقالب لها وقع فقد

 للعیش دعاها الذي البا�ا تراسل ومضت الكاثولیكي، المذهب إلى للعودة ومیلها الدیني لمذهبها

 لتعیش روما، إلى �الدها وغادرت العرش عن تنازلها أعلنت وهكذا الكثلكة، حاضرة روما في

 فترة أوائل في شخصیتها میز الذي األخالقي التراخي مظاهر من الضد على ووقار �حشمة هناك

 من "1353 _ 1373" برغیتا السو�د�ة القد�سة شخصیة تأثیر تحت وقعت أنها و�بدو حكمها،

 ثقافیة �منزلة روما في كر�ستینا فازت أ�ضًا، برغیتا ومثل روما، إلى الهجرة مثلها فاختارت قبلها،

 عرضت التي مذ�راتها بتدو�ن كر�ستینا شرعت حیاتها من الحقبة هذه وفي .مرموقة واجتماعیة

 العاطفة إشتعال بین واحد آن في جمعت التي شخصیتها وغرا�ة مزاجها تناقض رائع �شكل

 و�ین طوراً  العیش وطیبات الحواس لذائذ في اإلنغماس بین سلو�ها وتراوح الفكر و�رودة

 كذلك طورًا، الصوفي والوجد الروحیة المثالیة إلى میول من یرافقها وما الزهد حیاة في اإلستغراق

 الفرنسیة �اللغة مدونة والحكم األمثال أفضل من جمیلة مجموعة �ضم كتا�اً  كر�ستینا الملكة تر�ت

  .تحسنها كانت التي



 عكست حیاتها أواخر في كر�ستینا الملكه كتا�ات أن القول �مكن حال أ�ة على           

 ناحیة ومن وتفاهتها، الدنیا الحیاة بز�ف عمیق اعتقاد إلى وتوصلها الدیني، إ�مانها وحرارة �صدق

  .عصرها في الحیاة مظاهر مختلف على الكاشف الضوء هذه مؤلفاتها ألقت أخرى 

************************  

   * لینیه فون  كارل العالم األدیب *

Carl von Linné 

1707 _ 1778 

 بتقدیر �فز لم والذي لینیه، فون  كارل إلى الرحالت وأدب الطبیعة أدب ازدهار في الفضل �عود

 األجیال لكن .عادي أكاد�مي �احث غیر فیه یروا لم إذ طو�ل، �عهد وفاته �عد إال مواطنیه

 واحتل خمول، �عد نجمه َفَعَال  الفذة، المتنوعه مواهبه اكتشاف إلى توصلت الالحقة السو�د�ة

 في نجح الكبیر األدیب هذا .عشر الثامن القرن  في السو�دیین الكتاب أعاظم بین هامال مر�زه

 الر�ف لمناظر الصور أروع وتقد�م الطبیعیة �الدهم مفاتن على أعینهم فتحو مواطنیه تعر�ف

 تلك في التنقل حر�ة و�طء المواصالت، لصعو�ة �النظر أغلبهم لدى المجهولة السو�دي،

 .العصور

 إلى العلوم في التألیف من لینیه تحول في األهم األثر السو�د في الطبیعه لجمال كان لقد 

 فیها، ونشأ ولد والتي السو�د، جنو�ي الواقعة سماالند، مقاطعة جمال استحوذ فلقد األدبیة، الكتا�ة

 له كان فیما ةالمقاطع تلك أر�اف لمحاسن مؤثرا جمیال وصفا الصفحات �مأل فمضى فؤاده، على

 .  �عد فیما سیاحیة مراكز إلى وتحولها الیها األنظار لفت في األثر أبلغ

 نفس في التدین روح غرس في نجح ورعا قسا كان والده ألن التوراة  بدراسة لینیه انهمك صباه في

 الدینیة االبتهاالت من عددا فكتب األولى، األدبیة نماذجه لینیه استقى الكتاب هذا ومن ، أبنائه

 متصوفة كبار شأن شـأنه الطبیعة، مظاهر كل في متجسدا هللا ترى  التى الصوفیة النزعة ذات

 مؤلفاته في الواقعي الجانب أنّ  غیر الرومي، الدین وجمال القارض ابن أمثال القدامى اإلسالم



 �الطبیعه االنسان �اندماج عصره في التنو�ر�ین مثل واعتقاده، الحقیقة عن وبأالد �حثه في تجلى

 ، رأ�ه في مستحیال أمرا الثالثة الجوانب هذه بین الفصل �جعل مما ، ذاته هلل تجسید هي التي

  .أ�ضاً  سبینوزا �الفیلسوف شبیها لینیه یبدو هذا كل في . اإلنسان ، الطبیعه ، هللا :بذلك ونعني

 ، سنوات ثالث لمدة ، هولندا في اقامته أثناء ، الالتینیة �اللغة العلمیة مؤلفاته " لینیه " كتب

 ، مرموق  نبات كعالم شهرته عززت التي المؤلفات وهي ، عشر الثامن القرن  ثالثینیات في وذلك

 األعظم أثره كان اإلقامة، هذه نتاج هو الذي 1735 "الطبیعي النظام" المعنون  كتا�ه أن غیر

 معرفته و�انت والجدة، �األصاله لینیه أسلوب تمیز . حیاته نها�ة حتى تألیفه في استمر الذي

 وطنه داخل شهرته فإنّ  ذلك ومع . الكتاب نجاح أسباب أهم أحد هي الالتینیة �اللغة الممتازه

 هذه أهم من .�الرحالت خاصاً  منها كان ما سیما ال �السو�د�ة، المكتو�ه مؤلفاته على قامت

 صیف بدأت الرحلة هذه .أ�ساال جامعة في دراسته أثناء قام بها التي "ال�الند الى رحلة" المؤلفات

 التي یومیاته �كتا�ه شرح عینه الوقت وفى الوعرة، ال�الند أراضي المؤلف اخترق  حیث 1732

 حیث من تعد الیومیات هذه رفیق، أي ودون  وحده �ه قام التي الخطرة السفر مراحل تفصل

 لینیه امتلك فلقد الحین، ذلك حتى السو�دیین األد�اء أقالم سطرته ما ألفضل نموذجاً  أسلو�ها

 في الباحث العالم یبرز المنوعة أثاره وفي .دافئة عفو�ة ومشاعر حلوة غذائیة نبرة تسوده أسلو�اً 

 أو تحرج دونما لأللفاظ الناجح استخدامه كتا�اته في الدهشة یثیر ومما المبدع، الفنان رداء

 االعجاب استثارة على و�قدرتها والذ�اء، �الدقة فتمیزت الصبغة، البصر�ة مالحظاته أما .خشیة

 حیاة أثتاء �طبع لم ال�الند، الى الرحلة �تابن فإ ذلك كل مع مناظر، من المؤلف �صفه �ما

 نها�ة في اال سو�د�ة طبعة تظهر ولم ،1811 منذ إال األخرى  اللغات إلى یترجم لم كما لینیه،

 رحلته عن لینیه كتاب أ�ضاً  هناك .السو�دي األدب تحفة الكتاب اعتبر حین عشر التاسع القرن 

 عن أما .. أسلو�ه وروعة لینیه أصالة یؤ�دان وهما ،  "سكانیا" الى ورحلته " غوتالند" الى

 حیث الحاضر عصرنا في إال قدرها حق تقدر لم قیمتها فإنّ  الطبیعه علم في لینیه مكتشفات

 . صحتها العلماء أثبت

 القاعة أنّ  بدلیل وقدراته �مواهبه الناس أدرى  كانوا أ�ساال جامعة في "لینیه" تالمیذ فان ذلك ومع 

 خارجها، ومن البالد داخل من القادمین �الطلبة تمتلئ كانت محاضراته فیها یلقي كان التي

 لینیه استطاع و�نما وحسب، ذلك لیس .لها إلقائه �حسن و�ستمتعوا المحاضرات، تلك الى لیصغوا



 العالم، حول البعیدة الرحالت وواصلوا رسالته، حملوا الذین المبدعین الشبان من جیالً  یدرب أن

 . الطموحة العلمیة لتطلعاته وتحقیقاً  �ه أسوة واالستكشاف، البحث أجل من

 

***************************** 

 *** بیلمان المجون  شاعر ***

Carl Michael Bellman 

  .الذهبي الغوستافي العهد نها�ة في أصالة، السو�دي الشعر نجوم أشد ُ�عد بیلمان میشیل كارل

  .السو�دي الكالسیكي التراث ضمن وحر�ة، حیو�ة یتوهج الذي شعره دخل وقد

 أثناء ،سو�دي ألماني أصل من و�نحدر العلیا، المتوسطة الطبقة إلى ینتمي كان الشاعر هذا

 ذلك في طبقته شبان �قیة مثل هلكنّ  تفوق، أو ذ�اء أيّ  یبدِ  لم الوظیفي عمله ثم دراسته عهد

 إلى للفرار اضطره مما الدیون، في غرق  حتى الماجنة والحیاة المالهي في انغمس العصر،

 تارة، التوراه  �أناشید متأثراً  القصائد أجمل عن ر�حتهق تفتحت الوطن إلى عودته �عد .النرو�ج

 على استحوذت اذ الخلود، لها ُكتب القصائد هذه .أخرى  تارة الفرنسي الشعر نماذج �مهارة ومقلداً 

  .نشرها حال األد�اء أوساط في االعجاب أشد

 كل في الشباب قلوب شعره واجتذب بیلمان، شهرة ذاعت عشر الثامن القرن  ستینیات نها�ة ومنذ

 نشرها على أعانه وقد والثمانین، االثنتین قصائده مجموعة صدرت 1790 عام وفي  .مكان

  .كیلغر�ن وهانی الشاعر صد�قه

 البعیدة، السیاسیة �مطامحه المعروف الثالث غوستاف الملك عهد في أ�امه �أسعد بیلمان مرّ    

 فقرّ�ه، الملك، نفس في حسنة �مكانة بیلمان حظي وقد خاص، �شكل والشعر لآلداب و�تذوقه

 فجأة، الملك اغتیال ط. لكنالبال سكرتیر وظیفة احتالل الى أوصله حتى رعایته، علیه وأسبغ

 ساءت األخرى، تلو واحدة المصائب علیه فتوالت بلمان مصیر على سلبيّ  �شكل انعكس

 القصر سجن أودعبذمته،  ما تسدید عن عجز ولما الدیون، في وغرق  وظیفته، من وُأ�عد صحته،



 إلى أدى الذي الرئوي  �التدرن  أصیب أن �عد السجن، من إخراجه في أصدقاؤه أفلح أخیراً  الملكي،

 .  1795عام وفاته

 مجالس رتصوّ  أن ألمثالها البد التي خمر�اته أشعار، من بیلمان تر�ه ما أفضل          

 النزعة، صوفي مثالیاً  شعراً  كتب أ�ضاً  لكنه االجتماعیة، القیود من والتحرر والعر�دة المجون 

  .لألطفال مخصصة قصائد �كتا�ة اهتمامه عن فضالً 

 أو حسیب دون  العیشة طیبات من �عبوا �أن الناس لكل صر�حة دعوة بیلمان یوجه خمر�اته في

 أنّ  األمر في الطر�فو  اإلغر�ق، لدى الخمره إله �اخوس عباد من نراه  القصائد هذه في ب. رقی

 العر�دة �عقب ما وصف إلى ذلك تجاوز و�نما الكروم، بنت احتساء إلى �التشو�ق �كتف لم بیلمان

  .وخراب دمار من الماجنین حیاة إلیه تؤول وما والتعاسة، والندم الخزي  مشاعر من والفجور

 إلى ینزلق لم فهو ذلك ومع متناهیة ودقة عجیبة �صراحة العواقب هذه كل وصف بیلمان أجاد

 تتعالى قصائده، أ�طال فیه ینغمس الذي الفجور وعبر ل. للمل المثیرة األخالقیة المواعظ تردید

 رأي في أساساً  المسؤول كله للمجتمع الموجهة المر�رة واالنتقادات االحتجاج صرخات دائماً 

 وتوسالت المنبوذین، آهات القراء آذان وتصل . الرز�لة مهاوي  في أفراده عن رميالشاعر 

 في .الموت ساعات في المحتضر�ن وحشرجة السكارى  لدى المؤقته البهجة وتمتزج المشردین

 :�قول قصائده حدىإ

  �اآلالف األموات �غني حولك       

  االحتضار حشرجات ذهنك على تتوارد الوصول ساعات في       

  مجلسك حسن حمرُتها تكمل التى الزهرة        

  القر�ب بذبولها أوراقها خضرة تنذر       

  نوراً  المتأللئ الشراب قدح و�جانب       

  المرعبة القر�بة النها�ة كأس �طالعك       

 ! قدحك في الموت قطرات �سكب الذي نفسه هو الخمر إله إن       



 راقصة إ�قاعات قصائده عبر فقدوتت شجیة، موسیقیة بنبرات الخمري  شعره أسلوب یتمیز    

 إبراز في وأحسن أجاد و�م .األولى شعره خاصیة الواقع في كانت الحر�ة هذه  .الحر�ة سر�عة

 التذ�یر �غفل أن دون  عجیبة، �مهارة رسمهاب التافهة، الحسیة ولذائذها ومجونها الحیاة مهزلة

 إلیه تؤدي وما واألو�ئة كالحرائق عمومًا، البشر بنو لها یتعرض التي العظمى والفواجع �الكوارث

 القدامى العرب الحكمه شعراء ذ�رى  �ستعید كأنه السو�دي والشاعر هنا .وآالم وعذاب موت من

 شدید و�ان التلحین، �عد ىغنّ تُ  كي أساساً  قصائده بیلمان كتب لقد .المعرى  العتاهیة ابو السیما

 �عض على العزف ُ�حسن كان إذ الواقع في موسیقار وهو  ایدان، موزارت �موسیقى الشغف

  .آلته على �عزف وهو األغلب على قصائده یتلو و�ان الموسیقیة اآلالت

 إلى أساءت بوهیمیة حیاة فعاش �ستغلها، كیف �عرف لم التي الخارقة مواهبه بیلمان على تلّ ح

 ضمن أصیالً  شعر�اً  تراثاً  �عده ترك فقد ذلك ومع �ستحقه، الذي المجد تكسبه أن من بدالً  سمعته

 عند نواس وابي الرومان لدى اوفید مثل من التار�خ في المجون  شعراء أعظم بین ثابتة مكانة له

 . العرب

******************************************* 

 

 *** لینغر�ن مار�ا أنا الد�مقراطیة الشاعرة ***

Anna Maria Lenngren 

 

1754- 1817 

 

 أور�یین من لها المعاصر�ن التنو�ر�ین �أفكار آمنت ناجحة، وصحفیة موهو�ة شاعرة       

   .یدورد و وشیللر وتهغ أمثال وسو�دیین

 في السائدة المتحجرة التقالید على تمرد قصائدها في .او�ساال جامعة في أستاذاً  والدها كان

 البالد، ن ؤو ش في المتحكمة األرستقراطیة الطبقة مفاسد عن الغطاء كشف وحاولت المجتمع،



 مارتیالبس، القد�م الرماني الهجاء شاعر أسلوب نسق على الساخرة الدعا�ة أسلوب مستخدمة

 الد�مقراطیین للمثقفین الممیزتین والعّفة البراءة عن عظیم �حماس دافعت عینه الوقت وفي

 تحفظها أعلنت النساء حر�ة من الموقف فيو د.واالستبدا الظلم على والثائر�ن �التقدم یننالمؤم

 الفضل لهم كان ممن المحافظین أعراف عن تخرج ال كي للنساء، الجنسیة الحر�ة �خص فیما

  .واالجتماعیة األدبیة منزلتها على وللحفاظ شهرتها طیران في األول

********************************** 

 *** اتر�وم سیو اماد دانیال بر الرومانتیكي الشاعر ***

Per Daniel Amadeus Atterbom 

1855 _ 1790 

 الشعر في األلمانیة، الصبغة ذي الرومانتیكي التیار ادخال فضل �عود إلیه شاعر         

 بین الر�ف في اتر�وم نشأ .القومیة السو�د�ة �النزعة األلمانیة النزعة استبدل لكنه السو�دي

 الذات على المنغلقة وطبیعته یتالءم الذي الشعر، في الرومانتیكي المذهب إلى وانحاز الفالحین

  .وغر�ب جدید كل من تنفر والتي

 وعدم العقل عبادة إلى دعت التي الثقافة دنیا في التنو�ر�ة الحر�ة من الشدید بنفوره اتر�وم عرف

 نتیكیون،امو الر  نادى حین في د،األوح المعرفه مصدر هو العقل �أنّ  ةمنمؤ  التجر�ة، من التخوف

 المنبع �كون  أن البد الروح نتاج هو والذي  خاص، �شكل والشعر الفن �أنّ  منهم، األلمان سیما

  .للعرفان األعظم

 أشد بها فأعجب األلمانیة، الفلسفیة النظر�ات أحدث اتر�وم درس السو�د�ة او�ساال جامعة في   

 �العقل المؤمن التنو�ري  المد في رأى حین في الثابتة، لمعتقداته تماماً  مالئمة رآها ألنه االعجاب،

 �المشار�ة أدبیة، جمعیة تأسیس إلى فبادر س.األحاسی وجمود المشاعر �موت یهدد منظراً  وحده

 المذهب نشأ هنا ومن ،" فوسفورس " �عنوان شهر�ة مجلة لهم و�ان الشعراء، زمالئه من عدد مع

 �قیة إلى منها وانتشرت او�ساال مدینة في نشأت رومانتیكیة حر�ة الى تحول الذي الفسفوري 

  .السو�د أرجاء



 األم للطبیعة هؤالء إغفال �حجة التنو�ر�ین على شعواء حر�اً  الفسفوري  المذهب أصحاب أعلن

 احیاء الى ودعوا  والفنیة، األدبیة نتاجاتهم في الشخصیة واالحاسیس المشاعر استلهام وعدم

 استمر حاد ثقافي صراع نشوب الى ذلك وقاد النهضة، عصر عقالنیة ولیس المثالیة الرومانتیكیة

 عدداً  الیها اجتذبت التي الجدیده الفوسفور�ة والمدرسة الغوستافیة المدرسة بین الزمن من عقدین

 .ستو�هولم العاصمة في االنصار من كبیراً 

 السو�دي األدب في مثیل له �سبق لم �شكل الهجاء فن دهارز ا الخصومة هذه ثمار من كان  

  .خاص �شكل الشعر في هامة دیدجت حر�ة إلى النها�ة في ذلك وأدى

 �الخیال تمیز الذي أسلو�ه أصالة �سبب الحر�ة هذه في رائدٌ  دور له كان اتر�وم أن شك وال 

 غموض الى أدت جر�ئة و�رمز�ة الفیاضة، واألحاسیس الباهر الموسیقي واال�قاع الخصب

 عنوان علیها أطلق التي تلك قصائده أجمل أن على .أخرى  أحیان في و�آبتها أحیاناً  قصائده

 الى القراء أوساط في الشدید االعجاب فاستثارت مستقلة مجموعة في صدرت والتي "الزهور"

 .الزهور �شاعر لقبوه أنهم درجة

 في صدرت التي "النعیم جز�رة" المعنونه مطولته على الواقع في قامت اتر�وم شهرة ان غیر 

 وقد. ذلك الى وما الجن وخرافات األساطیر على االهتمام مر�زةً  1827 و 1824 بین مجلدین

 الرومانتیكیة توجهاته عن المعبرة الطر�فة واألحداث المتألقة األفكار عشرات على اشتملت

 ومستخدماً  التقلید�ة الشعر قیود من متحرراً  األلفاظ موسیقیة على و�عتمد �الحر�ة �موج و�أسلوب

  .المرسل الشعر

 الدعا�ة وتغلب الهجاء، بلذعات األلفاظ موسیقیة وتتشا�ك �الهزل الجد �متزج القصیدة في 

 القائمة الفنان رسالة في اتر�وم رأي تعكس فالقصیدة العموم وعلى كلها، القصیدة على والفكاهة

 ینتبذان جعلهمات وشا�ة، شاب بین جامح عشق قصة تحكي القصیدة ة.الرومانتیكی المثالیة على

 المقدس واجبهما حتى ومهملین كلها، الدنیا أمور عن غافلین حبهما، نعیم في لیغرقا جمیلة جز�رة

 ثمن دفع علیهما یتوجب إثمهما، �فداحة و�شعران األحالم عالم من �فیقان وحین .الوطن نحو

 الذاكرة الى تعید أن البد القصیدة هذه .النعیم جز�رة األبد الى تندثر وعندئذ الفادحة، الخطیئة

 �ضع لم شیللي لكن شیللي، الشهیر اإلنجلیزي  الرمانتیكي للشاعر موضعها في مماثلة قصیدة



 كان اذ ،القد�سین منزلة الى رفعهما فقد �العكس، بل �العار، �صفهما ولم االتهام قفص في �طلیه

 .التقلید�ة االجتماعیة والقیود األعراف على �طبیعته ومتمرداً  لیبرالیاً  االنجلیزي  الشاعر

************************************************ 

  *** بر�مر فردر�كا ةاالجتماعی ةالروا�ةرائد ***

Fredrika Bremer 

1865 _ 1801 

 طابور ضمن �قفون  الناس وجدت 1849 عام نیو�ورك إلى بر�مر فردر�كا وصلت حین      

 على �حصلوا أو �مصافحتها، أو برؤ�تها �حظوا أن أجل من فیه، تنزل الذي الفندق خارج كبیر

 في استضافتها على منهم كثیرون  أصر حین في "االوتوغراف " الخاصة دفاترهم في توقیعها

  .بیوتهم

 أن �حدث ولم دعواتهم، قبلت فقد وصولها، قبل أمیر�ي انسان أي تعرف تكن لم أنها ومع

  .المتحدة الوال�ات في قضتهما اللذین العامین طیلة فندق أي في واحدة لیلة أمضت

 في المرأة  وضع تدني على احتجاجهن في برونتي لألخوات الحقیقي السلف هي بر�مر وفردر�كا

 وفي .انجلیز�ات برونتي واألخوات سو�د�ة، أنها مع عشر التاسع الحد في القرن  ذلك حتى العالم

 .المرأة  تحر�ر لحر�ة مخلصة كرائدة أمر�كا، في وحتى األور�یة البلدان في اسمها ذاع حیاتها أثناء

  .السو�د�ة بلغتها تطبع أن قبل األلمانیة أو �االنجلیز�ة تطبع مؤلفاتها و�انت

 انتقلت صباها وفي البلد لهذا السو�د حكم أثناء بر�مر، فردر�كا ولدت 1801 عام فنلندا في      

 .السو�د إلى والدیها مع

 "الیومیة الحیاة من صور" روایتها ذلك من القراء، انتباه �اثارة روایتها بدأت 1830 عام منذ 

 ذهبیة �مدالیة فازت ما وسرعان .الخ "الجیران" و "البیت" و "الرئیس بنت" ثم "ه عائلة" وروا�ة

 .السو�د�ة األكاد�میة من



 األدب عالم في جدیداً  شیئاً  للقراء تقدم كانت روایتها أن على أكید لدلیل الروا�ات تلك نجاح إن 

 حین في �الواقعیة كتبها موضوعات النقاد وصف وقد  یهمهم، ما كل عن معهم تتحدث فهي

 رومنتیكیات كن النساء من الروائیات الكاتبات ان والحال �اللیبرالیة، السیاسیة توجهاتها دمغوا

 .الحین ذلك حتى

 �ما حیاتهن وصف في برعت ألنها خاص، �شكل النساء بر�مر فردر�كا مؤلفات اجتذبت     

 الكتاب عجز العالم ذلك و�ل وأوهام، أحالم من أنفسهن �ه �خدعن وما وعذاب آالم من یتخللها

 .ر�ب بدون  إلیه الدخول عن الرجال من

 داخل الخاصة العالقات مسألة إلیها التطرق  على بر�مر فردر�ك جرأت التي المواضیع من 

 الروا�ة مولد آثارها تعد عموماً  .الخ والرجل، المرأة  سیكولوجیة الحب، أوهام الواحدة، األسرة

 :التالیة المهمة �العبارة مؤلفاتها وصف شوك هتر�ك السو�دي األدب عمید .السو�د في البرجواز�ة

 للتسلیة أو الفراغ تاأوقلتزجیة  اال تقرأ السو�د�ة الروا�ة تكن لم بر�مر فردر�كا ظهور قبل "  

 تمنح أن استطاعت بر�مر فردر�كا أن غیر جاد، مثقف قارئ  أي عنها یبعد كان مما التافهة،

 . السو�د في الثقافة تقدم في أساسیاً  عامالً  روایتها صارت �عد وفیما وفلسفیًة، فكر�ةً  قیمةً  الروا�ة

   بر�مر؟ فردر�كا هي من •

 ترتدي سبیًال، التظاهر وأ للتصنع تعرف ال �سیطة، هیئة ذات القامة، قصیرة فتاه كانت      

 شكل �أي جمیلة تكن لم الحنك، تحت �عقد شر�ط ذات �قبعة رأسها وتغطي األغلب، في السواد

 عمیقة حزن  نبرة صوتها على تطغى . الناس من كثیراً  تزعج قد مظهرها و�ساطه األشكال من

  .شاءت اذا المرح على حلوة قدرة ولدیها مؤثرة، قو�ة شخصیة ذات كانت هذا كل مع

 للقیام دفعها ماذا. العمر من الخمسین تقارب كانت األمیر�یة األرض فوق  قدماها حطت عندما 

 تماماً  محدد غرض لدیها كان الواقع في العصر؟ ذلك مواصالت �حسب جداً  الشاقة الرحلة، بهذه

 تتفحص أن األصلي هدفها كان �اختصار أبدًا، اعتباطیة تكن لم المتحدة الوال�ات أرجاء أن ،كما

  .الجدیدة األمیر�یة الیوتو�یا آفاق وتستكشف

 عزلة في فردر�كا عاشت العصر ذلك في البرجواز�ة الوسطى الطبقة بنات سائر مثل     

 الى العوانس األر�ع أخواتها مع وعاشت صغرهما، في أخواها مات السجناء، لعزلة مشابهة



 االداب دراسة لهن تهیأ فقد المعاني من �معنى حظاً  أحسن كن الخمس الفتیات هؤالء إن النها�ة،

 لتعیش ستو�هولم الى الصیف أثناء تنتقل كلها العائلة و�انت  الرسم، فن وتعلمن المنزل، داخل

 غرفة في العائلة أفراد جمیع �جتمع األماسي وفي هناك، الوالد �ملكها التي الفاخرة الشقة في

 كبار من وغیره شیللر مسرحیات من مختلفة فصوالً  لهم �قرأ وهو الوالد الى لیصغوا الجلوس

  .تامة �حر�ة القصة عن و�علقون  یتناقشون  ثم األمر�كیین الكتاب

 على وقادرة لطیفة مهذ�ة دائماً  تكون  أن للبنت المخصص التر�یة هدف كان العصر ذلك في   

 سبق لما أضافت فردر�كا والدة ان على .مسلكها وظرف مزاجها، �حسن حولها، من كل إرضاء

 �منعهن صارم غذائي ر�جیم فرض طر�ق عن .رشاقتهن على بناتها تحافظ أن وهو غر�باً  شرطاً 

 أمراً  المدینة شوارع في للنزهة أو للر�اضة والتمشي المنزل من الخروج كان . السمنة اكتساب من

 الكشك تخصیص على الموافقة منها ترجو والدتها الى فردر�كا من رساله وهناك وارد، غیر

 أثناء لها الضروري  الهدوء تجد كي لها العلوي  الطر�ق في الدار سطح تحت الواقع الضیق

 غرفة" وولف فرجینیا كتاب أصداء إن ع!القاط الرفض كان الوالدة من الرد لكن التألیف

 اآلن حتى ور�ما العصور مدى على النساء من األدبیات كل حیاة في لتترد "للكاتبة خصوصیة

 في المتزوجه، غیر ةالفتا على وضةفر الم القاسیة القوانین وقفت وقد العالم، بلدان من كثیر في

 مما النساء، دون  الرجال من أدیب ألي �سخاء توهب التي للحر�ة، بر�مر فردر�كا تطلعات وجه

 كما �ه التصرف �مكنها واحداً  فلساً  تملك فلم ا،أهله على تام اتكال حالة في الكاتبة هذه أ�قى

 الحقوق  أما ص.خا �شكل علیها والوصي أهلها موافقة دون  الزواج حق لها �كن ولم تشاء

 كان السو�د في فروعه �كل العالي التعلیم إنّ  بل �ال، على امرأة  أل�ة تخطر تكن فلم السیاسیة

 من كبیر عدد نبوغ تفسر التي هي المزر�ة الحالة هذه. النساء على ماً ومحرّ  الرجال على حكراً 

 �ستطعن الذي الوحید العقل هو األدب كان اذ عشر، التاسع القرن  في البرجواز�ات األدبیات

 النسوة هؤالء تكون  أن إذن عجب ال. مجتماعتهن أبناء آذان الى أصواتهن ا�صال بواسطته

 في مكان، كل في االجتماعیة الحیاة على تطرأ بدأت التي التغیرات �ستشف من أول تالرائدا

 ،لهنّ  المعاصر�ن الرجال من الفالسفة كل الظاهرة، هذه أو الواقع هذا استبصار عن عجز حین

 التناقضات على �ّطلعوا أن یهمهم الذین المتعلمین القراء من جدید جمهورٌ  تشكل الوقت ذلك في



 هذه أشهر ومن الواقعیة، روایتهن في الكاتبات هؤالء النقاب عنها تكشف التي االجتماعیة

 .  األمیر�یة ستاو بیتشر لهار�یت "توم العم كوخ" الروا�ات

 زمیالتها كل شأن شأنها الطا�ع، كالسیكیة كانت بر�مر فردر�كا حیاة أن نعرف سبق مما      

 بنفسیة اتصف وانما متسلط، أب مجرد �كن لم والدها أن على العصر، ذلك في أور�ا كاتبات من

 عقب، على رأساً  مزاجه فینقلب التوتر، من فجائیة حاالت تنتا�ه والفینة الفینة و�ین مضطر�ة،

 ،ةالتام والعزلة الذات على االنغالق إلى أسرته اضطرار المشكلة هذه لمثل الحتمیة والنتیجة

   .المسكینات بناته وأحاسیس مشاعر إلى اإلساءة من فیه ما ذلك وفي والقال، للقیل تجنباً 

 حس، رهافة األسرة بنات شدأ لدى واضح �شكل المشاكل هذه تنعكس أن الطبیعي من        

 إلى غامض وتوق  �االختناق، شدید شعور من تعاني صباها في فردر�كا ظلت وهكذا ذ�اء، وحّدة

 �انز�اح أمل �ارقة أ�ة أمامها ترى  تكن لم ..الوالدین إزاء �الذنب دائم �إحساس مصحو�ین التمرد،

  .والظلمات الیأس غیر هناك ولیس الغمة، تلك

 ففي. التعسة حیاتها أ�ام ظلمة من روا�اتها مادة استقصاء في والدواء العزاء وجدت وأخیراً 

 لكن هي، حیاتها تفاصیل نستشف أن �مكن عشر التاسع القرن  ثالثینیات في كتبتها التي مؤلفاتها

 الممكن ومن  د.واح آن في والفائدة المتعة عن الباحثین قراءها یرضي أن قادر مرح منظور من

 نفسها تجرد أن في نجحت أنها على روایتها فصول �عض �قراءة والدها مع المعقدة عالقتها فهم

 إلى فلسفیة نظر ووجهة حر، �فكر �ستعین الذي المثقف الفنان �شفافیة وتكتب تحیزاتها، من

 یلقي ثم ومن والملل واإلنزعاج الوقوع حالة في �حمیه أو القارئ  ب�جنّ  وذلك، والمجتمع الحیاة

  .جانباً  الكتاب

 السائحة بر�مر فردر�كا •

 شاعر بیت مضمون  تحقق و�أنها فتبدو دائم سفر على كانت أمیر�ا في فردر�كا وجود أثناء  

  : المتنبي العرب

  شماال أو �میناً  أوجهها                       تحتي الر�ح كأن قلقٍ  على           

 دفترها حاملة بینهم تنتقل فكانت الحمر، الهنود أحوال على التعرف أجل من الشمال إلى رحلت

 الجنوب إلى ورحلت البشر، من الطائفة تلك أحوال عن المالحظات وتكتب السمر الوجوه ترسم



 وعبیدهم األسیاد بین العالقة وتتفهم العبید، مالك �عوائل تلتقي كي المسیسبي نهر مجرى  متا�عة

  .السود المظلومین شكاوى  تسمع وهي

 الساخنة القضا�ا حول الحادة ومناقشاتهم النواب جلسات وحضرت البرلمان زارت واشنطن، في   

 والطوائف االجتماعیة �المنظمات االهتمام شدیدة كانت ولما .الرق  مسألة مقدمتها وفي وقتئذ،

 الكو�كرز، �جماعة والتقت المذاهب، المتباینة األمیر�یة الكنائس من كثیراً  زارت فقد الدینیة،

 إلى وتصغي المساكین وتقابل �السجون، تطوف أن �فتها ولم الدینیة، طقوسهم وشاهدت

 المنبوذین، لتواجه بو�نتس، فا�ف المسمى الحي في المقدسة الفقراء واخك�أ ومرت أحادیثهم،

  .إلخ ... المعوقین من العاهات وأصحاب والمومسات، والمشردین،

 لو�ل بینهم األد�اء، ومشاهیر كان�ر األم األساتذة كبار من كثیر مع صداقة رصأوا عقدت ولقد  

 وفي مؤلفاتهم في وناقشتهم تخطیطاتها، دفاتر في وجوههم ورسمت وارفنج، وهوثورن، وامرثون،

 .آرائهم

 على ثم من وحرصت ومشاكلها، المرأة  �قضا�ا قو�ة اهتمامات لها كانت ذلك كل عن عدا 

 ذلك في المرأة  تلعبه الذي الدور تكتشف لكي میر�ياأل المجتمع طبقات كل على التعرف

 تحمل وهي 1850 عام أشهر �ضعة فیها لبثت التي كو�ا جز�رة إلى رحلت ذلك �عد ع.المجتم

 األشیاء وانعكاس انطباعتها، أدق عن بواسطتهما ُتعّبر تخطیطاتها، وأوراق یومیاتها دفاتر كالعادة

  .أغاثا الصغرى  شقیقتها سیما ال أهلها، مراسلة تواصل كانت الوقت وطوال، نفسها في

 الثاني وعنوان " الجدید العالم مساكن" األول عنوان كتا�ان لها ُطبع السو�د، إلى عودتها عند     

 مختلفة، األطلس جانبي على القراء فعل ردود و�انت مجلدات، عدة في " أمیر�یة انطباعات "

 �شكل الكتا�ان قو�ل حین في فورًا، انزعاجهم وأظهروا �عضهم، صراحتها صدمت أمیر�ا ففي

  .السو�د في سیما ال أور�ا في حسن

 هو القد�م العالم كان المرة هذه أخرى، مرة السو�د بر�مر فردر�كا غادرت �سنوات ذلك �عد      

 انتقلت ومنها روما، زارت حیث فإ�طالیا وفرنسا، بلجیكا ثم سو�سرا إلى أوالً  رحلت ا.سفره وجهة

 عائقاً  تدع لم المرة هذه في هافإنّ  أمیر�ا، في لها حدث و�ما ن،الیونا ثم تر�یا ثم فلسطین إلى

 الباخرة، تر�ب أحیاناً  البعیدة، سفراتها في نقل وسیلة أ�ة استخدام تخش لم الثقافي، فضولها یوقف



 �عد فیما األوسط للشرق  ز�ارتها أثناء لها وقع كما حصان، ظهر تمتطي وثالثة القطار، وأحیاناً 

 واجهتها تكون  أن البد التي الكبیرة المشاق فأذهلتهم هذه، سفرتها طر�ق قرائها �عض اتبع

 .المنشود هدفها تحقق لكي النظیر منقطعة �شجاعة

 ما إلى تتعرف أن تر�د كانت سو�سرا ففي أ�ضًا، المحددة أهدافها لها كانت الرحالت هذه في

 وفي العصر�ة، اللیبرالیة الدینیة التیارات تدرس أن یهمها كان كما الجدیدة، الحرة �الكنیسة وصف

 داخل علیه نشأت الذي اللوثري  المذهب بین الجوهر�ة االختالفات تفهم على حرصت روما

 تجاسرت وقد .المسیحي العالم بلدان من وغیرها روما في السائد الكاثولیكي المذهب و�ین عائلتها

  .للفاتیكان ز�ارتها خالل نفسه البا�ا مع االختالفات هذه مناقشة على

 حطت وأخیراً  البالد، في تجواله عبر المسیح عیسى خطى على سارت القدس أورشلیم في      

 ستة في كتا�اً  الطو�لة الرحلة هذه ثمرة و�ان، سنوات �ضع فیها استقرت التي الیونان في الرحال

 بل رسائل هیئة على �كتب لم أنه ومع ،" 1860 - 1862 " القد�م العالم أحوال صور� مجلدات

 واالنطباعات الذ�یة المالحظات على معتمداً  كان ،ةسا�قثل م أنه إال یومیات صورة على

 �عد ألفته والذي انجلترا، حول یدور الذي كتابها إلى �اإلضافة المؤلفات، هذه طر�ق وعن الغر�بة،

 مؤلفي كبار بین نفسها بر�مر فردر�كا وضعت 1851 " في انجلترا "�عنوان أمیر�ا من عودتها

  .عشر التاسع القرن  في الرحالت أدب

 والسائح الطبیعي العاِلم حیاة أسلوب بر�مر فردر�كا اتبعت السو�د، في االستقرار �عد      

 كثیرة تخطیطات �عمل مثله فشرعت و�مؤلفاته، �ه اإلعجاب شدیدة كانت الذي لینیه الشهیر

 اختلفت أنها على أشكالها، مختلف عن الدقیقة المالحظات وتدو�ن واألزهار، لألشجار ومنوعة

 عن البحث في هاهمّ  انحصر حیاتها ختام وفي جتماعیة،اإل واهتماماتها واقعیتها في "لینیه" عن

 تحقیق في أخیراً  نجحت لكنها الكثیر، الشئ وقتها من ذلك أخذ وقد للحیاه، رصینة عقالنیة فلسفة

 اال فهمه یتهیأ مالم وذلك كاملین، وانسجام اتساق في وفنها وشخصیتها حیاتها فكانت غایتها،

  .الحاضر عصرنا في حیاتها ومؤرخي لنقاد

 عن ة�الكتا� متخصصة كاتبة بر�مر فردر�كا �عدون  حال، أ�ة على األدب، مؤرخيّن إ     

 التي البرجواز�ة �الطبقة اهتمامها شدة �سبب أفقها ضیق انتقد م�عضه أنّ  حتى والبیت، العائلة

 تبدو هذا وفي عشر، التاسع القرن  ثالثینیات في ألفتها التي روایتها في خاصة إلیها، تنتمي



 إلى الرحلة منذ ها،أنّ  على .أوستن جین المبدعة االنجلیز�ة الروائیة من قر�بة بر�مر فردر�كا

 واألهل العائلة هاكلّ  اإلنسانیة اعتبرت كما أجمل، و�یتاً  أكبر وطناً  البالد هذه تعد صارت أمیر�ا،

  :القد�م العر�ي الشاعر بیت تستعید و�أنها لها

  أقار�ي العالمین و�ل �الدي             فكلها تراب من أصلي كان إذا      

 " الموهو�ة الكاتبة بر�مر فردر�كا " •

 األدبیة �معاییرنا تافهاً  ُ�َعد أد�اً  ینتجن األغلب في الكاتبات كانت العصر ذلك في         

 األدیبات، من زمیالتها مستوى  عن رَفعها خاصاً  أسلو�اً  أبدعت فقد بر�مر فردر�كا أما الحالیة،

 المملة �الكالئش االستعانة من تنفر كما أدبها، وفي حیاتها في والتصنع التكلف تمقت فكانت

 ملحمیة، صبغة ولروایتها  أصیًال، أنثو�اً  سرد�اً  أسلو�اً  بل أمتلكت أسلو�ها، في الجامدة والقوالب

 �كن لم ذاته فالعصر �سیطًا، �كن لم ذلك كل مع األسلوب هذا أنّ  على مثیر، درامي وحوارها

 نشأتها �حسب معقداً  إنسانا كانت نفسها هي هاأنّ  عن فضالً  هذا األسلو�یة، �البساطة �سمح

  .للنسیان أو لإلهمال مؤلفاتها تعرض منع ذلك كل المنزلیة،

 ما هذا ،" فجأة عقلي أفقد قد �أني مرعب شعور انتابني وطالما غر�بة، كلها صباي أ�ام كانت"

 كان الشخصي، تطورها في األثر أبلغ له كان صدیق إلى رسالة في 1832 عام فردر�كا كتبته

 في مدرساً  و�عمل الشباب، عنفوان في قساً  كان و،Per John Boklin  بو�لن وهانی بر أسمه

 التي شقیقتها زارت حین مصادفة قابلته قد كانت السو�د، جنوب في الواقعة ستاد كر�ستیان مدینة

 نقطة الوقت، ذات في والدها ووفاة لبو�لن مقابلتها كانت. المدینة هذه في زوجها مع استقرت

 كما وهیودر، وهیغل أفالطون  فلسفة فردر�كا درست بو�لن، فبتوجیهات حیاتها، في حقیقیة تحّول

 األ�ام تلك في أتو�د المیتافیز�قا، لمشاكل والتعرض اإللهیة العلوم دراسة األولى للمرة لها تهیأ

 إله  بنفسه؟ خلقهم الذین البشر �آالم یبالي ال حاقدٌ  أبٌّ  أهوَ  هللا؟ هو من ة:شدید �حیرة تتساءل

 عن المسؤول أهو العقالنیة؟ غیر العمیاء �الطاعة مخلوقاته مطالبة إال له همَّ  ال بذاِته مكتفٍ 

 التوراة  ألفاظ تأو�ل �مكن و�یف التوراة؟ في ورد كما علیه عاَلةً  إ�قائها وعن للمرأة، الرجل استعباد

 عذاب عن �سكت أو هللا یرضى و�یف العالم؟ في الشر وجود تبر�ر �مكن و�یف الغر�بة؟

 أفضل وقتئذ بر�مر فردر�كا تجد لم . والخ الخ الحیوانات على الحیاة وقسوة البشر، من األبر�اء



 الحاجة أشد في كانت التي العمیقة الفلسفیة �أجو�ته الحائرة المعّذَ�ة روحها تطمین في بو�لین من

 .لها �النسبة العمیقة األوقات تلك في إلیها

 المعنون  كتابها التام، لإلهمال تعرضه من الرغم على بر�مر، فردر�كا مؤلفات أهم من      

 وتعلیقات ردوداً  تتضمن الطا�ع، دینیة كراسة هو ، 1842 عام الصادر "الصباحیة الحراسة"

  /د المتحرر الالهوتي تألیف "المسیح حیاة" عنوانه ظهوره، عند كبیرة ضجة َأَثار كتاٍب، على

  .شتراوس .ت

 تشتمل التوراة  أنّ  �علن فهو نظرها، وجهة من قر�بة المقدس الكتاب في شتراوس نظر وجهة كانت

 ال أمور على �حتوي  نفسه اإلنجیل و�نّ  اإلنجیل، إلى عشوائیاً  انتقلت أسطور�ة عناصر على

 عن ینفي شتراوس فإن بهذا اإلله، عن صدورها إمكانیة �منع مما یتقبلها، أن السلیم للعقل �مكن

 .إلهیة صفة أ�ة إلیه ینسب وال قداسته المسیح

 عندها المسیح فالسید المخالفة، تمام األخیرة النقطة في شتراوس تخالف فإنها بد�مر فردر�كا أما  

 الدفاع هذا ..اإلله اإلنسان عندها إنه ..عنه القداسة نفي تتحمل ال وهي الصفات، إلهیة شخصیة

 وقلما امرأة، لكونها خاصة آرائها، مع المسیحیین �عض تعاطف لفردر�كا جلب المسیح عن الحار

 �مكن ال بر�مر فردر�كا فإن ذلك ومع المواضیع، هذه مثل في أنفسهن حشر على النساء تتجاسر

 قداسة أ�ة إضفاء العبارة �صر�ح ترفض كانت ألنها خاصة الدین، المستقیمي األتقیاء من ُتَعد أن

 حتى ظلت نفسها وهي �اإللحاد، یتهمونها و�جعلهم الدین، رجال �غضب كان مما الكنیسة، على

 .والحیاة الكون  أسرار عن واإلستفهام البحث عن تكف وال متشككة، �أنها تصرح حیاتها نها�ة

 بنثام، �الفیلسوف تأثرت فقد االشتراكیین، المسیحیین من بر�مر فردر�كا نعد أن الممكن من 

 صوفیتها تفقد لم ذلك مع لكنها التار�خیة الماد�ة عن مؤلفاته في مار�س كارل آراء على واّطلعت

 في تجسد كما السیاسي، اإلصالح عن كتابتها في حتى ذلك وتجلى أبدًا، الروحیة ومثالیتها

 وروا�ة " جار�ة یومیات " روا�ة ومنها عشر، التاسع القرن  أر�عینیات منذ ألفتها التي روایتها

 حرارة أنّ  إال األدبیة منتجاتها أفضل من تكن لم الروا�ات هذه أن ومع "واألخوات اإلخوة"

  .وجمیلة مؤثرة قوة تمنحها كانت سطورها، بین الباد�ة اإلخالص



 طلب حین وذلك لفترة، غمامة غشیتها عالقتهما أن إال الحیاة، مدى لبلو�ن صداقتها استمرت  

 الطلب، على الموافقة أو القبول نفسها في تجد لم لكنها منه، �الزواج إقناعها وحاول یدها، بولكن

 على بینهما المراسالت استمرت فقد ذلك ومع سنوات، عدة بینهما اللقاء توقف إلى أّدى مما

 األدبیة، طموحاتها تحقیق أجل من االستقالل في القو�ه رغبتها كانت شئ، كل من الرغم

 التي مجتمعهاأّن و  سیما ال �التأكید، الرفض ذلك وراء البیت، جدران داخل والدها تسلط وذ�ر�ات

 واإلبداع الشخصیة، الطموحات تحقیق و�ین الزوج بین المرأة  جمع إمكانیة �منع كان فیه عاشت

 �كن لم معشره، وحالوة وداعته من الرغم على نلو�ب فإن أخرى  ناحیة من العلمي، أو األدبي

 آخر شخص أي تجد لم ولما تتمناه، كانت الذي األعلى المثل في أحالمها �حقق الذي الرجل

  .أبداً  تتزوج ولم عمرها آخر حتى العزو�یة آثرت فإنها السامي، النموذج ذلك �جسد

 على �صد�قها، عالقتها كانت و�ذلك وحرارتها، حمیمیتها على كنبول إلى رسائلها حافظت  

 فردر�كا، لحیاة صادقة صورة تمثل الرسائل وهذه ة.سن عشرة خمس لمدة تالقیهما عدم من الرغم

 وممن األدب، عالم في الرسائل ُكّتاب أهم إحدى الكاتبة هذه جعل مما والروحي، العقلي وتطورها

 كانت العالمیین األد�اء ومن ،الخ وغیشر تیغنر :السو�د أد�اء من إلیهم ةالكتا� تواصل كانت

 .كثیر وغیره أندرسن كر�ستیان هانس :تراسل

  " المرأة وتحر�ر هیرثا روا�ة " •

 �أنها، األصدقاء أحد إلى بها �عثت رسالة في جاء بر�مر، فردر�كا حیاة أواخر في        

 ألن ذلك فعلت مؤلفاتها، أحد نشر أجل من وطنها، في القراء لدى �شعبیتها التضحیة ارتضت

 التي "روح وقصة هیرثا" روایتها هو المقصود الكتاب ..األدبیة لسعادتها سبباً  سیكون  الكتاب

 الغاضبة الفعل ردود تسمع أو تطلع ال كي متعمدة ذلك فعلت سو�سرا، في إقامتها أثناء صدرت

الكتاب  وثناء للروا�ة اللیبرالیة الصحف مساندة ومع السو�د، وطنها في الروا�ة بها ستواجه التي

  عجب وال  توقعت، كما تماماً  الذّم، ألفاظ �أقصى قابلوها المحافظین أنّ  إال علیها، هور�نشالم

 في النظر إعادة إلى ودعت حقوقها، عن وحماس �حرارة ودافعت المرأة، قضیة عالجت فالروا�ة

 الخوف �اسم كرامتهن وتهدر إنسانیتهن، عناصر كل تسلبهن والتي �النساء الخاصة القوانین

 األمان توفیر �اسم حقوقهم من أمیر�ا في العبید ُ�حرم كما تماماً  األخطار من علیهن واإلشفاق

 .لهم البال وراحة



 مهم دور لألم فیها �كون  التي المجتمعات في النساء وضع الروا�ة عالجت ثانیة، ناحیة من  

 المجتمعات من الضد على والواجبات، الحقوق  في �الرجال النساء وتساوي  األسرة، داخل

 والحط النساء معاداة  على تقوم أیدیولوجیه ذات وهي الیهود�ة، الد�انة خلقتها التي الباتر�ار�یة،

 البشر، دنیا في جدید فجر انبالج إلى مؤلفتها توق  كذلك یتجلى هیرثا روا�ة وفي شأنهن، من

 الذي السو�دي المجتمع �ماثل ال مجتمع وذلك وجنسیاً  وعنصر�اً  طبقیاً  البشر یتساوى  حیث

  .فیه عاشت

 السو�د في النسائیة المنظمات یدعو الصحف في نداء بر�مر فردر�كا وجهت 1854 عام في  

 في القرم حرب كانت حین العالم، في السالم إحالل أجل من والعمل االتحاد إلى الخارج وفي

 استهزاء حملة �شن تشرع أن اال �الدها، في المتنفذة السیاسیة القوى  من كان فما اشتعالها، ذروة

 الشأن؟ هذا في تفعل أن مثلها ضعیفة شخصیة وسع في فماذا ،"الحمقاء" الكاتبة ضد وسخر�ة

 ترى  كانت لكنها �الصبر، تلوذ وأن السكوت، غیر الهجوم على �ه ترد ما فردر�كا لدى �كن ولم

 قمع عن وطنها في المسئولة األراضي، ومالكي والكهنة النبالء وطبقات الشمس غروب �عینها

  .شأنهن من والحط قیمتهن من واالنتقاص النساء

 وقد السو�د، في البرلمانیة االصالحات فترة أثناء 1865 عام في بر�مر فردر�كا توفیت       

 من وداعیة اإلصالح رواد من كرائدة رسمیاً  تكر�ماً  بتكر�مها المتنفذین أصدقائها من عدد طالب

 لكن الد�مقراطیة أجل من كافحت نعم،" :یلي ما همألحد فكتبت  والسالم، الد�مقراطیة دعاة

 كتا�ة في كةممنه الوقت ذلك في كانت ،"الیسیر �األمر لیس االجتماعي التخلف على القضاء

 كانت حین ئةالر  ذات �مرض ُأصیبت فجأة إذ إلتمامها، الموت �حیلها فلم " اورورا " روایتها

 أقرب في دفنها وتم، ثلجیة عاصفة أثناء جثمانها جیرانها فحمل مستأجرتین غرفتین في منزو�ة

 .كنیسة

 على الحائزة السو�د�ة الكاتبة كتبتها قصیرة قصة ضمن صدر بر�میر لفردر�كا نعي أجمل   

 أثنت وفیها ،"فردر�كا اآلنسة "�عنوان وفاتها من طو�ل وقت �عد الغیرلوف، سیلما نو�ل جائزة

 و�انت للمرأة، الحقوق  رد أجل من كفاحها أثناء عز�متها وقوة فردر�كا، شجاعة على الثناء أروع

 النساء، تحر�ر سبیل في الطو�ل فردر�كا كفاح ثمرات من ثمرة الغیرلوف، سیلما أي نفسها هي

 هذه عانته الذي العذاب مقدار �الحظ أن البد فردر�كا روا�ات قارئ  أنّ  القصة في جاء ومما



 أرادت ما لها تمّ  و�یف النبیل، الهدف ذلك تحقیق أجل من الخاصة، حیاتها في المخلصة الكاتبة

 اختطته الذي السبیل الطر�ق مواصلة من لمنعها صادفتها التي المعوقات كل من الرغم على

  .شبابها مطلع منذ لنفسها

********************************** 

 *** بیرغ سترند أوفست ***

A. Strindberg  

1912 - 1849 

 العالم تفاخر أن بها تستطیع عمالقة عبقر�ة أ�ة تقدم أن لسو�دل یتهیأ لم بیرغ سترند قبل

 هذا �ه فاز الذي الكبیر االهتمام مثل الثقافیة األوساط في أد�ائها من أي �ستثر لم اذ الخارجي،

 ألنّ  حیاته، أثناء األقل على وطنه، في قدرها حق تقدر لم عبقر�ته فإنّ  ذلك ومع العظیم، الكاتب

 هذا مثل العطاء وافر ضخم طائر أجنحة خفق تحمل وسعها في �كن لم هناك األدبیة الساحة

   .شئ كل في الغر�ب الكائن

 في البلدان هذه كتاب أعظم آثار في العمیق تأثیره تجلى فقد واألمیر�ي األور�ي المستوى  على أما

 بیرغ �سترند االهتمام وازداد إلخ، میللر وهنري  أونیل، و�وحین كافكا :أمثال من الالحقة، المرحلة

 فقط وعندئذ إلیهما، وما انتماء والال العبثیة وحر�ات تیارات ظهور �عد العشر�ن القرن  أوساط في

 حاله ولسان بینهم، عاش حین إهتمام أي �عیروه لم الذي مواطنهم عظمة السو�دیون  اكتشف

  " تطرب ال الحي مغّنیة "�قول

 المحیطون  الناس عرفه فقد اإلهمال، ذلك عن مسؤولة كانت بیرغ ندستر  شخصیة أنّ  على       

 هأنّ  الواقع، وناألحیا �عض في مجنوناً  اعتبروه أنهم حتى المزاج، غر�ب المسلك، شاذ إنساناً  �ه

 في نموذجاً  شخصیته جعل الذي " ادلر " سیما ال النفسیین، العلماء اهتمام موضع �الفعل أصبح

 القرن  مثقف إنّ  القول �مكن عموماً  .جاسبرز كارل العالم عن �قال ذلك ومثل العرضیة، تحلیالته

 في تجلت التي النفسیة، خبراته مع والتعاطف بیرغ، سترند أدب هضم استطاع الذي هو العشر�ن



 وجدان في وقعت التي الهامة التغیرات عن النقاب كشف في بیرغ سترند نجح فلقد األدب، ذلك

 كارل دراسات ثم المجتمعات وتطور اإلنسان أصل في دارون  اكتشافات �عد العصري، اإلنسان

 اإلنسان معیشة أسلوب في هائلة تغیرات من حدث عما فضالً  والمال، االقتصاد عالم في مار�س

 .الحدیث العالم في الزراعة أهمیة وانحصار التصنیع، انتصار �عد

 على وتفتحه آفاقه، �سعة هئقرا دهشة یثیر ظلّ  بیرغ سترند فإن ال،  شئ؟ كل ذلك كان هل    

 و�نما وحده، األدب على مواهبه تقتصر فلم عبقر�ته، جوانب وتعدد معروف، وغیر جدید كل

 مشغوفاً  كان ذلك كل عن عدا، �ارعاً  فوتوغرافیاً  ومصوراً  مبدعًا، ملحناً  كان إذ الفن، إلى تعدته

 أ�ضًا، اإلنسانیة العلوم في طو�ل �اع ذا كان ذلك وفوق  المختبر، في الطبیعیة والتجارب �العلوم

 هذا، كل �كفه ولم ممتازة، لغو�ة دراسات وقدم التار�خ، في المهمة البحوث من عدداً  كتب اذ

  .العالم لغات أصعب الصینیة �اللغة فتخصص

 لم أمروهو  ،1980 سن السو�د بوطنه مجلداً  سبعین في بیرغ لسترند الكاملة األعمال ظهرت  

 .البلد هذا تار�خ في مثیل له �عرف

  : المیادین أهم من الثقافة، میادین مختلف على مؤلفاته توزعت 

 تعتمد مسرحیات وله شكسبیر، خطى فیها اقتفى تار�خیة مسرحیات بیرغ سترند ألف فلقد المسرح،

  .علمي اتجاه ذات عصر�ة مسرحیات كتب أنه كما والجن، الجنیات أساطیر على

 وتتجلى االجتماعیة، واآلراء واألفكار اإلنسانیة �الصور العنا�ة على �قوم بیرغ سترند نثر إنّ 

 لتار�خ دراساته وهناك ف. التكل من وخالٍ  سلس �أسلوب الشخصیات تحلیل في الهجو�ه قدراته

 عن عدا هذا الكثیرة، السیاحیة رحالته تفاصیل وصف في كتا�اته ثم السو�د، في والثقافة األدب

  .السو�د في األدبیة الرسائل كتاب أفضل أحد تجعله التي العدد هائلة رسائله

 واكتشافاته دارون  بنظر�ات واهتم روسو، جاك جان أفكار تأثیر تحت بیرغ سترند وقع      

 الشغف شدید بیرغ سترند كان عموماً . ةالفوضو� ةالثور� نیتشه �أفكار معجباً  و�ان .الطبیعیه

  .والثقافة العلم دنیا في وطر�ف جدید ماهو �كل ومفتوناً 

 مهم تأثیر بیرغ سترند والدي من كل إلیهما ینتمي اللتین الطبقتین بین الكبیر للفارق  كان       

 تكن لم حین في ةالتجار� القوارب یبیع تاجراً  والده كان ه، إذشخصیت وصیاغة آرائه تكو�ن في



 فدفعه الى الخاصة، حیاته في اإلجتماعي التناقض هذا اّثر وقد ، مطعم في نادلة غیر والدته

 �خناق تأخذ ظلت التي اإلحباط مشاعر �شدة تعكسالتي   " الخادمة ابن " �عنون  �ةروا تألیف

 هذه أن على ة.الغر�ب لنفسیته المغزى  عمیق سیكولوجیاً  تحلیالً  وتقدم حیاته، طیلة بیرغ سترند

 نزعته بین التناقض من النا�ع قلقه أ�ضاً  هناك كان نفسه، لتمزق  األوحد السبب تشكل لم المسألة

 فالدین أخرى، جهة من الحدیثة العلمیة �االكتشافات وافتتانه وشغفه جهة، من الصوفیة الدینیة

 أساسًا، و�نطلق العلم یبدأ حین في والیقین، اإل�مان على الدین �قوم إذ العلم، مع یتماشى قلما

  .الیقین عدم من أي والتساؤالت الشكوك من

 في فشله عمره، سنوات كل �عانیه ظل الذي النفسي للتمزق  المسببة األخرى  العوامل من       

 االكتفاء إلى اضطره مما الخارقة العقلیة ومواهبه تتناسب عالیة جامعیة شهادة على الحصول

  .معاشه كسب أجل من الثانوي  التعلیم بوظیفة

 كان الذي التمثیل فن في فشله، أبداً  یندمل لم جرحاً  نفسه جرحت التي األخرى  الخیبات من

 والمسرحیین المخرجین إقناع في العدیدة محاوالته فشل الخیبات هذه كل إلى �ضاف قه،�عش

 مسرحیتین إال له ستو�هولم مسارح تعرض لم إذ الجمهور، على وعرضها مسرحیاته بتقد�م

  فحسب.

 " أولوف والمعلم " " والمتمرد" " الحر الفكر " شبا�ه مطلع في ألفها التي الثالث مسرحیاته في  

 لكن كبیر بنجاح ستفوز األخیرة المسرحیة أنّ  �عتقد و�ان بیرغ، سترند كتا�ات في التطرف تجلى

 .تماماً  العكس هو حدث الذي

 ماضي في مهمة تار�خیة خلفیة إلى استندت 1872 سنة صیف كتبها التي المسرحیة هذه

 ترسم أنها ومع ح،المسر  عالم في التقلید�ة القوالب من سائد ماهو بیرغ سترند خالف وفیها السو�د،

 نفس أعماق تعكس ذاته الوقت في هاأنّ  إال بیتري  اولوس السو�دي المصلح لحیاة واضحة صورة

 . 1881 عام في إال السو�د�ة المسارح على المسرحیة تعرض ولم مؤلفها،

 عمل على الحصول أجل من كفاحه بیرغ سترند واصل عشر، التاسع القرن  سبعینیات أثناء      

 الصحافة في و�اشتغاله رزقه، له �ضمن عمل أي لقبول مضطراً  كان لكنه الجمة، مواهبه یناسب

 في مساعداً  تعیینه تم حین إال المادي وضعه یتحسن ولم المجتمع، خفا�ا ىعل اإلطالع استطاع



 وأثناء ا�سین فون  سیري  �الممثلة اقترن  ة�فتر  ذلك �عد. 1874   عام �استو�هولم الملكیة المكتبة

 .إنقطاع �ال والتألیف الكتا�ة واصل ذلك

 الغرفة " اإلجتماعیة روایته أصدر حین 1879 عام منذ بیرغ سترند �اب �طرق  النجاح بدأ 

 واستیائه غضبه نار المؤلف صبّ  وفیها العاصفة، كما األدبیة الساحة اجتاحت التي " الحمراء

 الروا�ة مؤلف فإن ذلك ومع ن.البرلما إصالح �عد الوطن ساد الذي المحافظ الرجعي المد على

 طبقة تهاجم فالروا�ة ذلك في عجب من ولیس اإلفالس إعالن إلى عینه الوقت في اضطر

 ما أ�عد وهم والدین، �التقوى  المز�ف وتظاهرهم دجلهم وتفضح الكبار، البیروقراطیین الموظفین

 على المحافظة �اسم الشعب على متآمر�ن لصوص مجرد تجعلهم والروا�ة. ذلك عن �كون 

 د�كنز تشارلز تأثیرات تتجلى أسلو�ها في ، عموماً  البشر�ة الطبائع تصو�ر إلى وتجنح مصالحه،

 تفكك إلى أدى السیاسي الوضع حقائق إظهار على المؤلف حرص أنّ  أ�ضًا،على تو�ن ومارك

  .القصة حبكة

 في مسعاه بیرغ سترند واصل ،1882 عام الصادر " الجدیدة المملكة " التالي كتا�ه في      

 بدالً  المقالة، جنس على المرة هذه واعتمد مكان، كل في السائد والنفاق المجتمع أوضاع فضح

 وطنه مغادرة إلى مضطراً  نفسه المؤلف وجد الكتاب في الهجوم لهجة حدة و�سبب الروا�ة، من

  .أخطار من له یتعرض قد مما خوفاً  صدوره، قبل

 " المعنونة الشعر�ة مجموعته فأصدر األدبي، بیرغ سترند نشاط زاد الطوعي المنفى في       

 الوزن  قیود من الدیوان قصائد تحررت فقد السو�دي الشعر في هاماً  تجدیداً  مثلت التي" قصائد

 من �ستقیها عاد�ة ألفاظ �إدخال علیها واستعاض التقلید�ة، الصنعة الشاعر تجنب كما والقافیة،

 و�قوة �صدق التعبیر فرصة له أتاح مما یومئذ، الشعر في مألوف هو ما غیر على الیومیة الحیاة

  .مشاعره أدق عن

 انتقاد بها المقصود لكنّ  تار�خي �مظهر متنكرة قصص مجموعة صدرت أ�ضاً  الفترة هذه في

 ،"سو�د�ة مغامرات" عنوانها التي تلك القصص هذه من أفراده، عیوب و�ظهار المجتمع جمود

 تلك في بها �مر كان التي النفسیة األزمة تعكس وهي ،1882 عام مجلدات ثالث في وظهرت

  .األثناء



 االرتقاء في دارون  كنظر�ة العلم مكتشفات آخر عرض في القصة أسلوب من استفاد كذلك

 وأخرى  اشتراكیة أفكار عن فضالً  الطبیعة، إلى العودة في روسو، جاك جان وأفكار والتطور،

  .آنئذ المسحوقة والطبقات العمال دنیا �جتاح كان مما فوضو�ة،

 �منجزات یتمتعون  ال ممن والتعساء المهمشین �مناصرة الوقت هذا في مهتماً  بیرغ سترند كان

 الثقافة على هجاء حملة �شن كان ذاته الوقت وفي الشدید، فقرهم �حكم الحدیثة، الحضارة

  .الوجهین ذات األرستقراطیة

 الجنس قضا�ا ُتعالج قصص سلسلة بتألیف َشَرعَ  سو�سرا، في إقامته أثناء 1884 سنة في  

 مساعي مع متوافقة ُتَعد أن �مكن ال هاأنّ  كما علنًا، بها التصر�ح المجتمع یرفض �صورة والزواج

 " الفضیلة مكافحة " قصته أما  ،"المتزوجة " كتاب ذلك من الحین، ذلك في المرأة  تحر�ر حر�ة

  .الدین تجر�ح بتهمة المحاكم أمام المثول الى المؤلف عرَّضت فقد

رة الحار، �الترحیب الجماهیر فاجأته حتى �الده أرض �طأ بیرغ سترند كاد ما    في إخالصه ُمقدِّ

 بیرغ سترند ببراءة حكماً  أصدرت المحكمة أنّ  ومع لها، ذلك تحقیق أجل من عاناه وما خدمتها،

 نفسه في تر�ت الحادثة، هذه تفاصیل أنّ  إال ،ةاالجتماعی اللیاقة عن والخروج اإللحاد، تهمة من

 كتبها التي مؤلفاته في تجلى شدید عصبي �انهیار أصیب إذ أبدًا، ذلك �عد الزمن �محها لم آثاراً 

 النساء، على حقدٍ  من "المتزوجة" روایته من الثاني الجزء �ه تمیز ما ذلك من األحداث، تلك �عد

 .معلوم هو كما الرجال، لدى العصبیة األمراض أعراض أهم إحدى هي النساء و�راهیةِ 

 النفس �أغوار عمیق علم عن الفتره هذه في كتبها التي القصار قصصه كشفت ثانیة ناحیة من

 غیر أمر وهو المجتمع، أفراد من كثیر لدى ةالجنسی المثلیة خفا�ا �كشف أن تجاسر كما البشر�ة،

  .العصر ذلك أدب في �إعالنه مسموح

 عن الشخصیة، سیرته وقائع تروي  التي " الخادمة بنإ " روایته مسلسل في بیرغ سترند عّبر  

  .ةاإلنسانی النفس خفا�ا

 عن الكشف في ةالفائق وجرأته وصدقه، كاتبها اعترافات حیو�ة في تكمن الروا�ة هذه أهمیة إنّ 

 سرده في هاد�اً  رائداً  الطبیعي المذهب ومتخذاً  الرسمیة، الوثائق على معتمداً  المجتمع، سلبیات

 سترند آثار أهم إحدى ُتعد ،ةالخادم ابن روا�ة فإنّ  هنا من روسو، فعل مثلما الواقعیة لألحداث



 السیرة لروا�ة رائعاً  استهالالً  ستكون  كما الالحقة األجیال في عظیم تأثیر لها �كون  وسوف بیرغ،

 .السو�دي األدب في الذاتیة

 سنة �الفرنسیة كتبها التي "مجنون  رجل عن دفاع "بیرغ سترند روا�ة أ�ضاً  الذاتیة السیرة جنس من

 أسرار الئقة، غیر �صورة تروي  ها،ألنّ  1914 عام إال السو�د�ة، إلى تترجم لم لكنها ،1887

 وشدة قوتها في دخل أسلو�ها لحیو�ة و�ان استین، فون  سیري  الممثلة بزوجته مؤلفها عالقة

 .الذاتیة السیرة مجال في رائدة أدبیة قفزة الروا�ة هذه تعد النفوس، في تأثیرها

 ستو�هولم، في األولى طفولته أجواء إلى �عود بیرغ سترند شرع  السو�د خارج الطوعي منفاه في 

 المسرحیة كانت الحقبة، تلك في كتا�اتهسائر  ومثل ،1887 سنة" همسو أهالي" مسرحیة فكتب

 وسیلة الفكاهي واألسلوب الشعبي الفولكلور من وتتخذ الطبیعیة، دارون  أفكار تأثیر تحت واقعة

 .القراء عقول في تأثیرها لز�ادة

 أنتجه ما أفضل من الواقع في وهي الجرداء، همسو منطقة في تجري  المسرحیة أحداث 

  .�الدهم حول مؤلفات من السو�دیون 

 بیرغ سترند وأسلوب فكر في هنیتش فلسفة تأثیر مدى 1890 "البحر ساحل على " روا�ة توضح 

 اعتبرتا " مجنون  رجل عن دفاع " األخرى  روایته مع الروا�ة هذه �استمرار، یتراسالن و�انا

  .العشر�ن القرن  في الجدیدة للروا�ة رائدتین

 مسرحیاته، أفضل �عض بیرغ سترند أصدر القرن التاسع عشر ثمانینات أواخر في         

 الزوجیة، الخیانه بهوس �صابون  مما وأمثاله عطیل مأساة تستعید التي 1887 " الوالد " ومنها

 " األبوي  " البتر�ار�ي المجتمع تفضح ذلك في والمسرحیة الكاذ�ة، الوشا�ات ضحیة و�صبحون 

 انقرض الذي العبودي اإلقتصادي النظام في موروثة اجتماعیة قیم على محافظاً  یزال ما الذي

   .وزال

 الطبیعي الروائي من حارة تهنئة بیرغ سترند وصلت الفرنسیة، إلى المسرحیة ترجمت وعندما

  .زوال امیل الشهیر

 لنجاحها النظیر منقطع �حماس األور�یة المسارح تلقفتها فقد " جولي اآلنسه " مسرحیة أما      

 بنت جولي فالشا�ة عنها، ةالناجم ةالمأساو� والنتائج الطبقات، بین الحاده التناقضات إظهار في



 للفضیحة تتعرض و�ذ ظلمًا، المالیة حقوقها من حرمانها إثر خادمها غرام في تقع النبیلة العائلة

  .االنتحار على وتقدم توازنها تفقد

 طالقه إثر ،1892 عام برلین إلى فغادره عاد وطنه في بیرغ سترند قضاها سنوات �ضع �عد  

 .وقیل قال من الحادث هذا إلیه أدى وما زوجته من

 المهاجر�ن واالسكندنافین البولونیین الشبان شأن شأنه الحیاة في البوهیمي نهجه واصل برلین في 

 .المدینة هذه إلى یومذاك

 صحفیة اختار المرة هذه جدیدة، زواج تجر�ة في فدخل االستقرار بیرغ سترند حاول جدید ومن 

 �عد یرها ولم زوجته عن فانفصل سا�قتها، مثل �الفشل �اءت ما سرعان الز�جة لكن نمساو�ة،

   .ذلك

 وجد فقد ذلك ومع ًا،شیئ تثمر لم علمیة تجارب في لینهمك �ار�س إلى انتقل 1894 سنة وفي

 "جولي اآلنسة" ومنها �ار�س، في مسرحیاته من عدد تمثیل إثر والسلوى  العزاء �عض

 في أحاسیسه �فرغ فمضى والوحدة، االستیحاش مشاعر عن تخفف لم �ار�س،أّن   على."والوالد"

 الیومیات هذه.عموماً  الحیاة إلى نظرته تغیر من نا�عة دینیة، صوفیة أجواء علیها طغت یومیات

 وهو الفوضو�ة، حیاته في آثار من اقترفه لما الندم مشاعر عن ناجمین وتشاؤم �أس عن تتم

 جدید من متشككاً  ذلك �عد نراه  ثم ال�فلح، لكنه الدینیة، والتأمالت التو�ة في العزاء التماس �حاول

 یبین وحیث ،1897 عام السو�د في والمطبوع "الجحیم" والمعنون  �الفرنسیة الصادر كتا�ه في

 مجموعة في أ�ضاً  تظهر األفكار هذه ومثل " الناس مصائر " في العمیاء فدوالص الحظ دور

  .الرحمة �عرف ال الذي القدر الناس، حیاة في القدر دور یبرز إذ ر"أساطی " قصصه

 يعام بین ظهرت التي " دمشق نحو"  ثالثیة الصوفي الدیني التوجه ذات مؤلفاته من     

  .اإلنسان روح وتعقیدات النفسي التحلیل على تقوم انطباعیة مسرحیة وهي 1904- 1898

 األقدار لقسوة األ�طال و�قع "جهنم" كتا�ه في �قع �ما شبیه كابوسي حلم على تقوم الثالثیة وهذه

 �التو�ة الخطا�ا عن التكفیر ومحاولة الندم مشاعر سوى  عزاء من البحث عند �ملكون  وال



 القرون  بلغة ةوالمكتو� التوجه األخالقیة " الفصح عید"  مسرحیة ظهرت 1900 سنة في  

 من عودته عند بیرغ، سترند فیها عاش صغیرة بلدة في تقع المسرحیة أحداث ألنّ  الوسطى،

  .حیاته سنوات �قیة أمضى حیث ستو�هولم إلى منها انتقل ثم لوند، بلده وهي الغر�ه

 أوضحت ألنها قلبه، إلى مسرحیاته أحبَّ  أصبحت التي "حلم" مسرحیته أكمل 1902 سنة وفي

 تقع القصة أحداث شو�نهاور، �أفكار متأثرة التشاؤم شدیدة فلسفة وهي الحیاة، في النهائیة فلسفته

 ولغة توقعه، دون  المشاهد تفاجئ وهي عقالنیة، غیر فیها واألحداث نائم إنسان حلم ضمن

 عبارة الحوار في وتتكرر ، وحز�ٌن أسیان الطا�ع استسالمي وموضوعها غنائیة، شعر�ة المسرحیة

 تقرر "اندرا" الهندي اإلله بنت أن في المسرحیة قصة تتلخص " الرحمة إلى محتاج اإلنسان"

 فتأخذها واألحزان المآسي غیر تجد ال األرض وفي البشر، أحوال لتتعرف األرض إلى الهبوط

 إلى عودتها عند السماء في الخالد الكائن إلى شكواهم نقل وتعتزم اإلنسان، بني على الشفقة

  .هناك

 القد�سة" منها التار�خیة المسرحیات من سلسلة أنتج فقد مدهشة، إبداع فترة 1900 عام ُ�عد   

 طولها �سبب المسرح على تنفیذها �مكن ام األخیرة، هذه لكن " أدولف غوستاف والملك" "برغیتا

 وفیها" كر�ستینا الملكة" مسرحیة ظهرت 1903 سنة وفي ت. ساعا ست مدة تمثیلها �ستغرق  إذ

 صدرت أ�ضاً  1903 سنة في الحقیقیة، لشخصیتها ةمباین كر�ستینا شخصیة المؤلف جعل

 واإلحباط الوحدة مشاعر �عكس إ�قاعي رمزي  أسلوب ذات جدیدة شعر�ة مجموعة بیرغ لسترند

 �اإلستقرار، آماله كل وتبددت الزواج، یدم فلم �ممثلة اقترن  قد و�ان الثالث، زواجه فشل �عد

 . "وحید" �عنوان الفترة تلك في صدر نثري  كتاب في الوحدة مشاعر تتجلى كذلك

 روایته الضرب هذا ومن بیرغ، سترند مؤلفات في الواقعیة بلزاك تأثیرات ظهرت 1904 ومنذ  

 ألنّ  ر�ما األخرى، آثاره كل شهرتها تجاوزت التي 1907 سنة الصادرة "السود البیارق " المعنونة

 والمظاهر التكلف من المؤلف نفور َ�عِكس والكتاب المجتمع، في فعالً  موجودون  الروا�ة أ�طال

 النثر�ة مؤلفاته أ�ضاً  هناك األحیان، من كثیر في الرسمیة المؤسسات بها تتبرقع التي المز�فة

  .تشاؤمیاً  ىمنح تنحو و�لها "الزرقاء الكتب" المعنونة

 ومما ."والبجعة"، "المحترف والمنزل"، "العاصفة" منها هامة مسرحیات كتب عینها الفترة في  

 في أي الوقت هذا في استو�هولم في "الحمیم المسرح" حافتتا اإلنتاج ز�ادة على بیرغ سترند شجع



 ذات األخیرة والمسرحیات الوجود، إلى المشروع إظهار في المشار�ین أحد هو و�ان ،1907 عام

  .النفس على الوطأة ثقیل تشاؤمي طا�ع

 من نّ إ القول و�مكن أسالیبها، وفي مواضعها في الشدید �التباین بیرغ سترند آثار تمیزت       

 أود " أونیل أوجین �قول. ثابتة عناو�ن تحت درجها أو محددة، قوالب ضمن مؤلفاته وضع المحال

 هو كما لي بة�النس إنه ..فضل من بیرغ سترند إلى �ه أدین �ما فخور �أني السو�دیون  �عرف أن

 ." جمیعاً  امنّ  حداثةً  األكثر المعلم ،هنیتش

 حفالت ترتیب أجل من المال من كبیراً  مبلغاً  ومحبوه أنصاره جمع ،بیرغ سترند وفاة عند   

  .الكلمة �معنى شعبي �طل إلى وفاته �عد تحول والذي .الغر�ب المتوحد للكاتب الكبرى  التأبین

 في عرضت كلما المشاكل وتسبب المشاهدین هیاج تثیر بیرغ سترند مسرحیات �عض ظلت   

 موسكو، مسارح أحد في 1908 سنة "الوالد" مسرحیة ُمثلت فحین األور�یة، العواصم مسارح

 �القوة إخراجهن على البولیس أجبر مما الجنون، مشهد تمثیل عند �الهستر�ا سیدات أر�ع ُأصیبت

 .القاعة من

 االستیاء صرخات ارتفعت 1928 سنة �ار�س مسارح في "الحلم" مسرحیة عرضت وعندما 

 في ذاته، �المشهد إعجا�اً  والتهلیل التصفیق اشتد حین في القاعة جوانب أحد من واالحتجاج

 مسببي إلخراج �البولیس االستعانه استوجب مما �األیدي معر�ة إلى الهیاج تحول ثم آخر، جانب

 وقع ذاته والشئ التالیة اللیالي في المسرحیة عرض وأوقفت �عد فیما الرقا�ة تدخلت ثم الشغب،

  .المسرحیة تمثیل عند بولندا في

 لكنها �عنف، النقاد هاجمها فقد 1900 عام بیرغ سترند كتبها التي "الموت رقصة" مسرحیة أما 

 أونیل، یوجین وضمنهم المحدثین الروائیین كبار نفوس في اإلعجاب أشد أثارت عینه الوقت في

 كذلك الالحقة، همامؤلفات في المباشر تأثیرها تحت وقعا إنهما بل وغیرهما، لیامز،تنسي و�و 

 مس" �مسرحیة األد�اء اهتمام ومازال. اداموف وارثو أوندسكو، اعجاب "الحلم" مسرحیة أثارت

 اقتضى إذا للتدخل االستعداد أهبة على البولیس �قف عرض كل وفي یوم، �عد یوماً  یتزاید "جولي

  .العرض أثناء وهیاج شغب حدوث حالة في األمر



 البولیس، فتدخالت مثیر، �شكل درامیة األدبیة، وآثاره أعماله شأن شأنها بیرغ، سترند حیاة إنّ  

 �ظالله ألقى ذلك كل معیشته، و�وهیمیة الثالث، الفاشلة وز�جاته الصحف، في الجارح والنقد

 ومنها سیاسیة منها ،ةمتباین ألسبابو  المنفى، في أو وطنه في سواء الخاصة حیاته على الداكنة

   .إلخ شخصیة ومنها دینیة، ومنها أخالقیة،

 فترة نصف ذلك و�ستغرق  ،أورو�ا مناطق في 1883 - 1898 سنوات بین بیرغ سترند عاش

 األور�یة، البلدان  بین مضطر�اً  الطواف إلى اضطرته إلیها المشار والمشاكل .األدبي دهارهز ا

 إلى هولندا إلى ألمانیا إلى الدانیمارك فمن واحد، مكان في لالستقرار فرصة له تتاح أن دون 

 �غزو أن الثقافة عالم في بیرغ سترند أهداف أهم أحد كانو .دوالیك وهكذا النمسا إلى سو�سرا

  .قدمیه تحت ستسقط السو�د فإنّ  هناك، �الشهرة فاز لو أنه یرى  كان المتمدن، العالم

 على والكتاب الشعراء من العظماء معاناة بتذ�ر المنافي في عذا�ه أ�ام أثناء نفسه �عزي  و�ان

 في �قیمون  الذین الكتاب من �معاصر�ه یتأسى كان كما القد�مة، العصور في روما طغاة أیدي

 في األدبیة حیاته كل أمضى الذي إ�سن وهنر�ك هوغو، فیكتور ومنهم أوطانهم، خارج المنفى

 المعاصر�ن ةیاالسكندناف البالد عظماء أمجاد لنفسه �حقق أن بیرغ سترد مراد و�ان أ�ضًا، المنفى

 مونش التعبیري  ماوالرس إ�سن، المتمردالنرو�جي  والمسرحي الوجودي سور�ن �یر�یغارد مثل له

  .إلخ

 األولى العالمیة الحرب قبل أور�ا، غزو في بیرغ سترند رغبة استثارت التي العوامل من  

 الحروب توالي من الرغم على الثقافیة الوحدة طر�ق في تدر�جیاً  تسیر كانت أور�ا أنّ  ،1914

 البلدان كل في صدورها، فور كانت المثال، سبیل على زوال، امیل مؤلفات، فدولها بین

 تولستوي  لمؤلفات �قع كما تماماً  والدانیمار�یة، والنرو�جیة السو�د�ة الثالث بلغاتها االسكندنافیه،

 �ستغرق  ال الشمالیة أور�ا وعواصم ستو�هولم بین السفر و�ان إلخ، وأندرسون  ،نوهانس و��سن،

 یومًا، بها �عبأ لم بیرغ سترند فإن الدبلوماسیة، المعوقات عن أما الیوم، �قع مما أكثر، الوقت من

 العیش الختیاره األخرى  األسباب من. و الخارج في وجوده طیلة سفر جواز أي أ�ضاً  �ملك لم فهو

 خاصةً  وطنه عاصمة استو�هولم في العیش إلى �القیاس هناك، المعیشة رخص الخارج في

  .وأبناء زوجین من نةمكوّ  ألسرة �النسبة



 عن فضالً  وغر�تا، كار�ن وطفلتیه وزوجته نفسه �عیل أن بیرغ سترند على كان �ار�س في     

  .إ�فا ةصغیر ال

 �الناس عالقته كانتو .هانس ابنه ولد سو�سرا وفي والنشر، �الكتا�ه یومه قوت ُیَؤمِّن كان

 نهأ إال فیها، �قیم التي البالد أحوال على للتعرف یتلهف كان أّنه فمع دئما، معقدة و�المجتمع

 أن دون  اآلراء وتكو�ن األحكام، إصدار في یتسرع كان الغر�ب، ومزاجه القلقة طبیعته �حكم

  .علمیاً  إنساناً  بیرغ سترند �كن لم المختلفة، جوانبها من األمور دراسة في التعمق �حاول

 وال الحقائق عن النقاب تكشف لم فیها، عاش التي المنافي فإنّ  هنا من تغلبه، العاطفة كانت

 .مزاجه وتقلبات المضطر�ة، شخصیته خفا�ا تفضح كانت و�نما المفیدة، المعلومات له قدمت

 عینیه في كانت و�ار�س مقیت، أبوي  نظام اوذ اً جامد بلداً  إال تكن لم المثال، سبیل على المانیا

 حین في ساحر، طبیعي فردوس فهي سو�سرا أما روسو، جاك جان لها أراد كما الجدیدة �ابل

 من هؤ أصدقا وله أور�یة لغات عدة یتقن كان هأنّ  ومع جرا، وهلم للعجائب أرضاً  النمسا �جعل

 المنفى، في والمعاناة ة�الغر� �شعر ظل هأنّ  إال ،هونیتش زوال، أمیل مثل أور�ا شخصیات أشهر

 ابن" روایته في .شدیداً  حنیناً  السو�د وطنه إلى نّ ح� ئماً اد و�قي الماد�ة، أحواله وتردي لفقره، ر�ما

 مما وتخلصاً  للتغییر التماساً  أوطانهم یهجرون  الذین إنّ " التالیة الدالة العبارة ترد "الخادمة

 تماماً  عاجز�ن تراهم بل األهداف هذه �حققون  قلما ومتاعب، مشاكل من أوطانهم في �كابدون 

  ."فیها نشأوا التي األولى بیئتهم إلى دمائهم ولهفة أجسامهم حنین تحمل عن

  _: تمام أبي بیت الذاكرة إلى تعید العبارة هذه        

    منزل لألوّ  أبداً  وحنینه             الفتى �ألفه األرض في منزل كم   

 �جعل أنهو  الحیاة في األول واجبه �أنّ  نفسه أعماق في �شعر كان بیرغ سترند أنّ  الواقع      

 من أكثر هو �ه ةمنوط المسؤلیة هذه و�نّ   .الغر�یة أور�ا بلدان أعظم نافسی امتحضر  دابل السو�د

  .غیره

 في األور�ي تحاداإل �قیام 1884 عام في تنبأ بیرغ سترند أن المقام هذا في النظر یلفت مما

 هذا في أقواله ومن البلدان، هذه بین واللغو�ة العرقیة االختالفات كل من الرغم على المستقبل



 فیها تحققت التي سو�سرا إلى فلینظر موحد أور�ي كیان تشكیل إمكان في �شك من" :الصدد

 . " صورة �أروع التجر�ة

  مجنونًا؟ كان وهل للمرأة عدواً  بیرغ استرند كان هل

 إلى اإلنسان عودة �ضرورة بیرغ سترند نادى 1884 " "متزوج" القصصیة مجموعته في     

 أنه ومع الزراعیة، االشتراكیة إلى یدعو كان ومثله روسو، جاك جان مذهب على  اُألم، الطبیعة

 من" الصدد هذا في أقواله منو ّن،إنصافه في الحارة رغبته یؤ�د ظل هأنّ  إال النساء �معادة اتهم

 في الرجال مع یتحدن أن النساء من أر�ده ما لكن �حقوقها، تطالب أن الرجل، مثل المرأة  حق

 . "متنافسین كأعداء ولیس متعاونین كأصدقاء الرجال مع �عملن أن الحر�ة، أجل من الكفاح

 فیها یتسلط التي الباتر�ار�یة العائلة بنمط إعجا�ه �سبب للنساء العداء تهمة �ه التصقت ر�ما  

 الذي العتیق العبودي المجتمع عن الموروث النمط ذلك العائلة، أفراد ومصائر مقدرات على األب

" الدمیة بیت" لة�ط على عنیفة حملة شنّ  هأنّ  كما الحدیث، العصر شمس انبالج مع انقرض

 حفیظة أثار ومما .المزاج أبوي  زوج كنف في البقاء على حر�تها رتثآ هاألنّ  ،للنرو�جي إ�سن

 ذلك وفي الجنس، عن أحادیثه في اللیاقة عن الخروج حد تصل التي صراحته ضده، الرجعیین

 عن الكشف في جرأته عّرضته وقد م،للهض قابلة أو مستحبة الصراحة هذه مثل تكن لم الحین

 إلى الدعوة بتهمة السو�د�ة المحاكم أمام المثول إلى و�طالته أل�طاله ةالجنسی الحیاة خفا�ا �عض

   .العصبي المرض �سبب الجنسین بین العالقات وفوضو�ة الفجور

 ولهذا كتابتها، عند حیاته ظروف �حسب تتباین كانت بیرغ سترند آراء أنّ  هي والحقیقة       

 ینحاز أحیاناً  الظروف، حسب �ساوم وأخرى  مثالیاً  أخالقیاً  إنساناً  تراه  مّرة. متناقضة تبدو فهي

 دعاة صف في هو تارة، توجهاتها في العلیا الطبقات یؤ�د وأحیاناً  الُمعَدمین، المسحوقین نحو

  .الحدیثة للمرأة  عدو هو وأخرى  المرأة، تحر�ر

 حیاته لظروف فوري  إنعكاس هو ماإنّ  للنساء عداء من كتا�اته في أحیاناً  �ظهر ما أنّ  على

  .الثالث ز�جاته فشل عن المتسببة واإلحباطات الزوجیة،



 في الشخصي نموه معوقات عن بیرغ سترند یتحدث 1886 سنة ختمها التي یومیاته في     

 وصارماً  قاسیاً  رجالً  والده كان إذ، األسرة أفراد مع والده تعامل أسلوب ذلك من طفولته عهد

  .حمیمة غیر �عائلته وعالقته

 التي الروحیة األزمة .عمره من عشرة الثالثة یتجاوز لم وهو بیرغ سترند والدة وفاة مسألة وهناك

  .جمیعاً  لألد�ان منكرٍ  ملحدٍ  إلى وحّولته الدیني إ�مانه سلبته حیاته، منمبكرة  فترة في لها تعرض

 �متلكن اللواتي النساء بین من الثالث زوجاته اختار فلمَ  حقاً  للنساء معاد�اً  بیرغ سترند كان ولو

 والثانیة فنلند�ة كانت فاألولى متباینة، قومیة أصول من الزوجات أولئك كانت  قو�ة؟ شخصیات

  .للنظر ملفت أمر وهو سو�د�ة، إمرأة  بینهن فلیس نرو�جیة والثالثة نمساو�ة،

 والمجد الشهرة •

 روا�اته من عدد في ذلك وتجسد رقیق، رومانتیكي بنفس بیرغ سترند مثالیة امتزجت     

 الشمس، كلمتُ  كلها، الطبیعة حّدثتُ  كلماتي؟ أوجه لمن" �قول قصصه إحدى وفي وقصصه،

 تغنت الكنائس أجراس حتى المتفتحة، البرعمة واحتضنتُ  البلوط، شجرة وحاورتُ  الر�یع، وخاطبتُ 

 "!!أحبك :تهتف إنها �امحبو�تي، الیها أصغي الجمیل، حبي �ألحان

 إذ هللا وأشكر عینیك، ُأقبل أُعانقك،" :الملتهبة �عاطفته یبوح وهو قال عمره من الخمسین وفي 

 ."الز�تون  أغصان بین العر�یة الرائحة الفاتنة، الحمامة أیتها إليّ  أهداك

 وجد ما سرعان لكنه السو�د، وطنه في لیقیم بیرغ سترند عاد 1889 _ 1892 سنوات بین    

 مشهورة حانة في أ�امه و�قضي برلین، في البوهیمیة حیاته �عیش جدید، من المنفى في نفسه

 1893 عام وفي. حیاته في واألخیرة األولى للمرة إلهامه ینبوع جفّ  الفترة هذه في ،رهاو خم �جودة

 و�ال بهدوء فافترقا كر�ستین، ابنتها وضعت أن �عد فر�دا، النمسو�ة �الصحفیة زواجه انحلّ 

  .ضجیج

 فور المختلفة، األور�یة لغاتهم إلى آثاره ترجمة في األجانب األد�اء بدأ فصاعداً  الوقت هذا من  

 اللعب" :لمسرحیتیه وقع ما ذلك من �عد، ُوجدت قد والترجمة، النقل قوانین تكن لم إذ ظهورها،

 اإل�طالیة إلى ومنها األلمانیة، إلى أوالً  ترجمتا فقد ، 1892 عام ألفهما اللتین "الر�اط" و ،"�النار

 .لیز�ةكاإلن إلى ومنها الفرنسیة،ف



 توقع كما تماماً  �ار�س، مسارح على أعماله ُمّثلت الذي األول السو�دي الكاتب بیرغ سترند كان 

 على مثلت التي اإلسكندنافیه اآلثار أعظم إحدى "الوالد" مسرحیته الفرنسیون  النقاد واعتبر، هو

  .مسارحها على وقتذاك تمثل إ�سن أعمال و�انت �ار�س مسارح

 عَكسها حادة، نفسیةٍ  أزمةٍ  إلى 1894 _ 1896 أعوام بین تعرضه إلى زواجه انحالل أدى      

 بوذ�ة عناصر إلى مستند صوفي بدین اإل�مان إلى �عودته األزمه وانتهت ،"الجحیم" كتاَ�ه بدقة

 فیها لیستقر السو�د إلى العودة واستطاع الروحیة، الطمأنینة من بنوعٍ  َشَعر هذا وعند .المالمح

  .نهائیاً 

 المسرح على تنفیذها عند "الجحیم" مسرحیته �صف فكتب لد�ه، اإللهام ینبوع تفجر جدید ومن   

 �غیر ارتكبها آثام على الضمیر وتبكیت الندم أوجاع �عاني رجل اعترافات إنها" 1897 عام

 عن األخطاء تلك دمه ورث فلقد �مقاومتها، له ِقَبلَ  ال خارجیة قوة عنها المسئول ألنّ  إرادته،

 في الحدیث العلم أظهر فقد اإلنسان، لنفس بیرغ سترند فهم دقة تتجّلى هكذاو ى،القدام أسالفه

 وتحدید الفرد شخصیة تكو�ن في أثر من األسالف عن ةالموروث للجینات ما مدى العشر�ن القرن 

 .إرادته غیر على سلو�ه

 :  المعري  العالء أبي العبقري  العر�ي شاعرنا بیت الذاكرة إلى هذا �عید أال 

  تخییر �عدُ  لي فهل حیاتي وال          هرمي وال میالدي �اختیاري  ما   

 والنزعة العلمي األسلوب ذات یومیاته بتدو�ن بیرغ سترند شرع 1908 - 1896 أعوام و�ین  

 لما السو�د�ة اللغة إلى الیوم حتى تترجم ولم لیز�ة،كاإلن ة�اللغ أوالً  ظهرت الیومیات هذه. الطبیعیة

 الفترة في انهمك بیرغ سترند أنّ  على .السو�د في األحیاء األشخاص ببعض تعر�ض من تضمه

 لها سیكون  التي "دمشق نحو" مسرحیة ذلك من السو�د�ة، �اللغة ناجحة مسرحیات بتألیف ذاتها

 الذي العبثیة، مذهب سینشأ التعبیر�ة وعن العشر�ن، القرن  في التعبیري  المسرح على عمیق تأثیر

  .وغیرهما و�یكیت یونیسكو �عد، فیما اعتنقه

 آن" إبنتهما فولدت بوس هار�یت "الشا�ة النرو�جیة لة�الممث بیرغ سترند أقترن  1901 في    

 لكن لجراحه، بلسم و�أنه الزواج بدأ األمر مبدأ وفي، الزواج من األولى ةالسن انتهاء قبل "ماري 

  .تغیرت ما سرعان الحال



 تار�خیة مواضیع في السو�د�ة �اللغة مسرحیة عشرة إحدى بیرغ سترند أّلف 1909 و1901 و�ین

 ألنهم النقاد حفیظة آثار ،"كر�ستینا الملكة" وخاصة �عضها لكن طاغیًا، نجاحاً  منها عدداً  فنال

 خارج اإلعجاب �أشد قو�لت عینها المسرحیة هذه أنّ  غیر واللیاقة، الذوق  عن خارجة اعتبروها

 رجاه الذي سترافنسكي الموسیقار وفیهم مهنئین، و�اتبوه �المؤلف األور�یون  النقاد واتصل السو�د،

 "عشر الرا�ع إیر�ك" مسرحیة نالت كذلك .األكبر �طرس عن مسرحیة یؤّلف أن 1910 سنة في

 وتنافس مدو�اً  نجاحاً  مؤلفها وفاة �عد" 1912 سنة �موسكو الفني المسرح على ُعرضت التي

  .األور�یة المسارح من كبیر عدد ذلك �عد عرضها على

 الشعر �متزج ففیها مسرحیات، من كتبه ما أفضل "الحلم" مسرحیة �عد فكان نفسه بیرغ سترند أما

 الحیاة، معنى مثل ،ةالمیتافیز�قی الفلسفیة للمشاكل تتعرض كما الیومیة الحیاة بوقائع والموسیقى

 طبقة داخل سّیما ال الزوجیة، الحیاة ومشاكسات الموت، من والخوف اإلنسان، معاناة وأسباب

  .الكادحین

 عام ففي بیرغ، سترند ألعمال الكبرى  السوق  ألمانیا أصبحت عشر، التاسع القرن  ختام ومنذ     

 عام عرضاً  121 العروض عدد و�لغ ،ألعماله مسرحیاً  عرضاً  وعشرون  اثنان ُقدم فیها  1899

 إلى وصل هإنّ  بل عرضًا، 433 إلى وصل حتى 1914 عام العروض عدد وتضاعف 1906

 أن �حس األلماني المشاهد كان سنوات، �عشر المؤلف وفاة �عد وذلك 1922 سنة عرض ألف

 شیر�نج أمیل األلماني الكاتب تخصص إلى ذلك و�عود سو�دي، هو مما أكثر ألماني بیرغ سترند

 هذه وعن المهمة، لهذه كّلها حیاته كّرس قد و�ان األلمانیة، إلى بیرغ سترند أعمال جمیع بترجمة

 .إلخ واإل�طالیة والروسیة لیز�ةكواإلن الفرنسیة اللغات إلى بیرغ سترند آثار كل نقلت الترجمة،

 وأذاعت بیرغ سترند مؤلفات إلى األلمان اجتذبت التي هي "الموت رقصة" مسرحیة كانت ور�ما

  .ألمانیا في شهرته

 على "الحجرة مسرحیة" اسم علیه ُأطلق ما إدخال بیرغ سترند حاول العشر�ن القرن  مطلع في  

 القفاز" ،"النار �عد" ، "العاصف الجو" مسرحیاته ظهرت الجنس، هذا من ."الحجرة موسیقى" نسق

  ."األسود

 الحمیمة و�الروح شخوصها، �قلة الحجرة، موسیقى شأن هو كما "ةالحجر  مسرحیات" تمیزت

رها ولم �أَلفها لم الذي الجمهور قبل من �السخر�ة قو�لت ذلك مع لكنها ،ةالحلو  واأللفة  حق �قدِّ

  .طوال سنوات �عد إال قدرها



 الكاتب هذا �كن لم وطنه خارج من شهرته تنطلق أن في بیرغ سترند نبوءة تحققت وهكذا   

 في صور مبدع كان و�نما الحاجة، عند �ستخدمها كیف و�عرف األلفاظ انتقاء �حسن أدیب مجرد

 لوحاته أما ملّون، قلم وال كامیرا بدون  لكن فوتوغرافي، �مصور أو برسام شبیهاً  كان عینه، الوقت

 وتشكیالت اللیل، ونجوم السماء في السحبت صور  والتي البالیت �سكین حفرها التي التشكیلیة

  .المتمدن العالم عواصم عبر الفنیة المعارض زوار إعجاب مثار ظلت فقد الكر�ستال

 التي الرائعة مقاالته �قرأ أن آثار، من بیرغ سترند أبدعه ما كل على االطالع یر�د لمن البد  

 تجاوز التي الخاصة رسائله عن فضالً  المثیرة، السیاحیة مؤلفاته �قرأ وأن "األزرق  الكتاب" ضمها

  .رسالة آالف عشرة عددها

 �جمع فهو المعاصرة، المذاهب كل أسماء علیها تنطبق بیرغ سترند مؤلفات أنّ  أخیراً  القول �مكن 

  :كافكا فرانز قال كما أو والدارو�نیة، والوجود�ة والعبثیة التعبیر�ة بین

  "هؤ وخلفا بیرغ سترند معاصرو جمیعاً  نحن"

*************************************** 

                             أقالم رؤوس في بیرغ سترند حیاة •

 

 مولد أوفست سترند بیرغ في استو�هولم.     1849�انون الثاني  22

 رسمیًا. حصل على شهادة الثانو�ة       1867

داوم للدراسة في جامعة أ�ساال دون أن ینال شهادة التخرج �سبب     1872 - 1869 - 1867

 ظروفه الصعبة.

أخذ �عض الكورسات في لمسرح �ستو�هولم.  حاول دون جدوى الدخول في مدرسة ا    1869

 علم الطب، أشتغل �التعلیم في   المدارس اإلبتدائیة، دخل عالم الصحافة.

 كتب أول مسرحیاته العظمى "المعلم أولوف" . 1872

 عمل موظفًا �المكتبة الملیة �استو�هولم.  1882 - 1874



فترة زواجه من سیري فون أسین، وولد لهما أر�عة أطفال، �ر�ستین _  1892 - 1877

 كار�ن _ غر�تا _ هانس 

 ألف روایته "الغرفة الحمراء" 1879

 في(ألمانیا) ر�ااو�د في �ار�س وسو�سرا و�افأقام مع أسرته خارج الس 1889_  1883

 والدانیمارك. 

 ق زوجته وغادر الوطن إلى ألمانیا. عاد لیعیش في استو�هولم، ثم طلّ  1892_  1889

 أول".تزوج الصحفیة النمساو�ة "فر�دا  1893

 مولد بنتهما _ �قیم في ألمانیا والنمسا.  1894

 ته فر�دا. نفصل عن زوجإیزور فرسایل و�ار�س _  1894

�الجحیم _ �قیم في �ار�س ثم السو�د ثم النمسا ثم �عود إلى  اهافترة أسم 1897_  1894

 السو�د فبار�س مرة أخرى، ثم بلجیكا. ثم في مصحة �استو�هولم.

 . 1912�ستقر في استو�هولم حتى وفاته عام  1899

 یتزوج الممثلة هار�یت بوس.  1901

 مولد ابنتهما آن ماري.  1902

 الطالق من هار�ت بوس.  1904

ینتقل إلى منزله األخیر "البرج األزرق" في استو�هولم، و�تحول هذا المنزل �عد وفاته إلى  1907

 متحف آلثاره. 

 أخر مسرحیاته "الشارع الكبیر الخارجي". 1909

 مقاالت في الصحف في السیاسة والدین واألدب. 1912_  1910

 احتفال جماهیري ضخم �عید میالده، و�طلق علیه لقب �اتب الجماهیر والعمال.  1912

 وفاته 1912آ�ار  14



******************************** 

  * الغیرلوف سیلما العالمیة الروائیة *

Selma Lagerlöf 

1858 _ 1940 

 َبَنت الغیرلوف سیلما أن مع"

 َبَنت ذلك مع إنها إال السو�د

 " العالم كل

 _ فالیري  بول _

 خارج قرائها جمهور كان حیاتها من مبكر عهد ذفمن حقًا، عالمیة كاتبة الغیرلوف سیلما نعم،

 ما الكتب هذه وطبعات اللغات، عشرات إلى حیاتها أثناء مؤلفاتها وُترجمت جدًا، كبیراً  السو�د

 الوعي عن تغب لم األدبیة آثارها واحد، آن في ومعقدة �سیطة كاتبه إنها .الیوم حتى تتجدد تزال

 هاألنّ  ذلك عشر، التاسع القرن  في المولودین زمالئها من لكثیر وقع مما الضد على األور�ي،

 وفي أ�ضًا، الصبغة محلیة كاتبة هافإنّ  عالمیتها ومع ،الدوام على جدد قّراء اكتساب على قادرة

  .وحیو�تها قوتها تكمن ذلك

 ،ةالخارق للبطوالت �حماسهم المعروفین االسكندنافي الشمال أد�اء إلى الغیرلوف سیلما تنتمي   

 .أبداً  ینبوعه �جفّ  ال الذي الخصب الخیال ذات تهااحكا� استلهمت ومنهم

 والطبقة األور�یة الثقافیة المراكز عن و�عیدة معزولة فیها ولدت التي الند فارم مقاطعة كانت     

 اآلثار أشهر من إلیها �صل �ما مكتفیة والتجار الدین ورجال األراضي مالك من األرستقراطیة

 و�ارلیل، د�نز، وتشارلز سكوت، والتر �عرفون  المثال سبیل على أهلها .األور�یة والفنیة األدبیة

 زمالئه من وقلیل هایدن موسیقى �عزفون  كما أور�ا كّتاب أعاظم من د�ماس والكسندر

 الغر�بة والخوارق  الجسارة حكا�ات نحو موجهاً  كان الحقیقي اهتمامهم لكنّ  ،وتعجبهم نیالكالسیكی

 مولعین وغنیهم فقیرهم و�بیرهم، صغیرهم الند فارم أهل كان المحلیون، أ�طالهم �أتیها التي



 في النساء وتحفظها العتیقة، الوطنیة البطوالت مالحم تسرد التي الماضي أساطیر إلى �االستماع

    .المجتمع ذاكرة في الخلود لها ُكتب وهكذا وروا�ًة، شفاهاً  جیل إلى جیل من و�تناقلنها صدورهن،

 سیدات شؤونه تدیر قصر الغیرلوف سیلما ألسرة كان الند، فارم �إقلیم مار�اكا بلدة في   

  .طو�ل عهد من لهن موروث ملك ألنه القصر،

 �فرض مما األسرة، أمر بتدبیر له ِقَبل وال وانفعالیة، مضطر�ة شخصیة ذا ِسّكیراً  سیلما والد كان

 وقد �الثقة، أو �الحب جدیراً  �كن لم فهو ذلك عن عدا وسیلة، �كل مزاجه تهدئة النساء على

 على الذ�ور ترى  فأصبحت سیلما الصغیرة خیال على روحیاً  الضعیف األب هذا شخصیة طغت

 أن عجب فال الخاطئ، التصّور هذا من نفسها تحر�ر �عد فیما تستطع ولم القبیحة، صورته

  .حیاتها نها�ة حتى عزو�یتها على تحافظ

 تام وعجز روحیة، هشاشة من أ�طالها من الرجال على یبدو ما اإلنتباه یثیر قصصها كل وفي

 الفطر�ة ونزعتهم الجرائم، واقتراف المنكرات الرتكاب واستعدادهم المجتمع، مع التكیف عن

 ثقیالً  عبئاً  كونهم عن فضالً  والجنون، العصبي لالنهیار تعرضهم وسرعة الخمر، على لإلدمان

   .�المسؤولیة شعور أليّ  امتالكهم وعدم النساء، على خاصة عوائلهم على

 على شكسبیر الهوس، حد تبلغ قد عظیمة رؤ�ا أو مر�ز�اً  موضوعاً  ةكاتب أو كاتب كلُّ  �ملك 

 للعائلة، اإلخالص عن الناجمة الطاعة وتعّلم النظام، حفظ المر�زي  موضوعه كان المثال سبیل

 أما المجتمع، وتخّرب النظام، تفسد رأ�ه في هاألنّ  حقیقي برعب للثورات ینظر و�ان .ككل وللدولة

 روح تحر�ر على �قدرته واإل�مان الحب، إلى وق تال في هوسها تجّسد فقد الغیرلوف اسیلم

 من وغیرهما الیوت، وجورج رونتي،ب شارلوت من قر�بة هذه رومانتیكیتها في كانت اإلنسان،

 على كتابتها وفي الخاصة حیاتها على الغیرلوف سیلما حرص شدة ومع الروائیات، عظیمات

 وفي الحب إلى وتوقها المرأة  �حاجة التصر�ح تخَش  لم ذلك مع أنها إال واللیاقة، والعفة الحشمة

 الرجال عشق أو الحب من الحرمان على أسفها بوضوح تجلى وفاتها �عد اكتشفت التي أوراقها

 الزواج، سوق  دخول من أخرى، جهة من ساقها هوتشوّ  جهة، من الفقرا أ�عده شبابها ففي لها،

 آمالها خیبة من الرغم على اآلخر، الجنس و�عجاب حب كسب ألهمیة إدراكها �منع لم ذلك لكنّ 

 من روایتها أ�طال فإنّ  هنا من وجدانها، في لوالدها المحیطة الصورة �سبب عمومًا، الرجال في

  .وغروره الشباب مرحلة تجاوزو الذین السن و�بار الشیوخ



 الحكا�ات على تراثه حفظ في و�عتمد الثقافة، متأخر ر�في مجتمع من الغیرلوف سیلما انحدرت 

 الغیرلوف أسلوب �قوم أن عجب فال النساء، عجائز أفواه  على العادة في توضع التي واألساطیر

 أفضل "مسیحیة لیست ومعجزات" "أورشلیم" وروایتها ملحمتیه، في هومیروس مثل السرد على

 وأسلوب تتالءم كي روایتها فصول اختصار أجل من نفسها تجهد وهي ذاك، ألسلو�ها نموزج

 الروائیین أسالیب من نعرفه مما الضد على وذلك البصر�ة، القراءة ولیس االسماع، على السرد

  .عمرنا في المحدثین

 ذلك و�ان �الماضي، صوتي أو رومانتیكي ارتباط ذات كانت الغیرلوف سیلما نّ إ القول و�مكن 

 له یزال ما كان النساء من عتیق جیل إلى تنتمي وهي �ارزة، بدائیة �صمة قصصها على �ضفي

 وهنّ  و�الطبیعة، �األرض دینیة ةهّن صلل �الفعلأولئك النسوة . عائلتها في حضور أو وجود

  .وقت كل في بهن تحیط خارقة كائنات بوجود �عتقدن

 فارم �مدینة العائلة، قصر حد�قة في" الغا�ات سیدة" شبح �عینیها، تشاهد الغیرلوف سیلما كانت

 بتلهف الزهور فطر وتستنشق األشجار، إحدى جذر تحت تختبئ السیدة، شبح أي وهي الند،

 من كان لكن األشباح، تلك من خوف �أيّ  �شعرن  سیلما، و�ضمنهن النساء، تكن لم ة.ونشو 

 كانت الغیرلوف سیلما نإ أ�ضاً  القول �صح  !!الشبح ظهور عند المكان عن االبتعاد المستحسن

 تبرز الحب، عذاب إلى حكایتها �طالت من �طلة تتعرض فحین الوثنیة، الوجود بوحدة تؤمن

 محاولة !!امرأة  بلباس یتنكر وطواط وهي "اآلالم سیدة" اسمها غر�بة سیدة غرة، حین على للعیان

  .الجنون  من �الحب، المولعة البطلة إنقاذ

 روحك" عنوانها اجتماعي توجه ذات �قصة قراءهاف الغیرلو  سیلما فاجأت 1912 سنة في  

 یتطلب الموضوع أن ومع زوجته، �عّذب متشرَّد ِسّكیر موضوع تعالج القصة ،"�الشهادة ستدلي

 َحبكِ  في واألشباح �األرواح تستعین كعادتها، الكاتبة، أنّ  إال العقالني، والمنطق الواقعیة

  .والخیال الحقیقة بین تائهاً  القارئ  یبقى و�ذلك األحداث،

 توضیح في حقیقیة صعو�ة تجد األدبیة آثارها عن تتحدث حین الغیرلوف سیلما كانت  

 إال اإلجا�ة تستطع فلم وقتذاك، العام الرأي تشغل كانت قضیة عن سألت مرة ذات مقاصدها،

 الشرق، في القدامى القصاصین �أسلوب شبیهاً  الواقع، في ،اأسلو�ه كان تسردها، قصة هیئة على

 سرد إلى یلجأ تعالیمه، أحد شرح في یرغب المسیح كان فحین اإلنجیل، أسلوب نسق على أو

  .المطلوب التفسیر �مثا�ة تكون  ةقص



 برومانتیكیة ة�المشو  العصر�ة الروح نفسها في تجمع كانت الغیرلوف سیلما أنّ  والحقیقة     

 مرتبطة ظلت بل ملحدة تكن لم هاأنّ  إال �النبوات، وال �الوحي تؤمن تكن لم هانّ أ ومع سلفیة،

 والترشیح التصو�ت في النساء حق عن �حرارة دافعت المرأة  قضیة وفي .الحر العقالني �الالهوت

 المرأة  إبداعات من المنزل أنّ  في تراه  ما �االهتمام، أجدرها ور�ما آرائها أطرف ومن للنیا�ة،

 والحقائق الوقائع لكنّ  ،ةومتالحم سعیدة عائلة تكو�ن أجل من العائلة مؤسسة في ةكشر�ك

 تتحمل منهكة، وحیدة دئماً  نفسها تجد فالمرأة  األسف، مع األمنیات هذه مثل تحقق ال االجتماعیة

 خلف واللهاث واإلسراف اإلهمال الرجال على َ�غُلبُ  حین في والمسؤولیات األعباء كل َوحَدها

 زوجاتهم حساب على ولو حواسهم، و�مّتع شهواتهم ما�شبع كل التماس األوحد وهّمهم الملذات،

 مثل �الوفاء، وال �الحب، وال �الثقة جدیر�ن غیر الرجال من قصصها أ�طال فإنّ  َثمّ  ِمن، ووأبنائهم

 �ملك ال الذي وهو -للرجل �مكن فكیف التالیة، المنطقیة النتیجة إلى یوصلنا أن البد الحال هذا

 وتدبیر الدولة إدارة مسؤولیة یتحمل أن  -بنفسه یؤسسها التي األسرة تجاه �المسؤولیة شعور ذرة

 ثم من .الشعب حقوق  إزاء الدولة تقصیر عن المسؤول هو منزله داخل الرجل قصور إنّ  ؟اشؤونه

 الدولة شؤون  إدارة في الرجل مشار�تها أي الحكم إلى ووصولها السیاسیة، لحقوقها المرأة  نیل فإنّ 

  .زمان و مكان كل في المجتمعات إلصالح األكیده الضمانة هو

 الرجل عدوانیة أنّ  من تراه  فیما اإلنسان وعلوم النفس علم إلى الغیرلوف سیلما وتستند  

 الهدم نحو ونزعته الوحشیة تصرفاته �عض عن المسؤولة هي وجیناته، هرموناته في ةالمتأصل

 علیها ُتَدّرب التي كتلك إنسانیة أهداف نحو والروحیة الجسد�ة الرجل قوة ُوّجهت ولو والتخر�ب،

 والوفاء التضحیة على والقدرة الرحمة فصائل أ�ضاً  الرجل في وغرست أظافرها، نعومة منذ المرأة 

 في الدماء سیل وانقطع المجتمعات، أحوال لتغیرت الذات، مصلحة قبل الجماعة لمصلحة والحب

  .األرض أرجاء ةالسعاد وعمت السالم وساد لها، نها�ة ال التي الحروب

ن   یتملقن  أن أسرتها نساء على كان حین طفولتها، أثناء الرجال في الغیرلوف سیلما رأي تكوَّ

 على والقدرة النفس، ضبط تعّلمت الوقت ذلك منذ النفس، ضعیف المزاج، سیئ سكیراً  فاسداً  والداً 

 رب فاألب راضیة، أو مرتاحة هي تكن لم لو حتى األخر�ن إرضاء على القابلیة وامتلكت التحمل

 أهلها رؤوس على الدار انقلبت و�ال شئ، أي یزعجه ال األعصاب هادئ یبقى أن �جب العائلة

 لشخصیات محببة صورة رسم الغیرلوف سیلما ُتحِسن أن إذن عجب ال. ذلك �عد للجمیع والو�ل

 العدوانیة المقاتلة الشخصیات من العكس على وذلك قصصها، في ذاته، الوقت في وقو�ة جمیلة

 لنفسه �خلق أن الطبیعي من فكان بیرغ، سترند أوفست العبقري  الكاتب زمیلها قلم رسمها التي



 الجائزة منحت حین في نو�ل، �جائزة الفوز فرصة تفوته وأن وطنه، في األعداء من كبیراً  عدداً 

 هذا تنال سو�د�ة أدبیة شخصیة أول أصبحت و�ذلك1909 عام الغیرلوف سیلما إلى المذ�ورة

  .المتمدن العالم لغات ألغلب مؤلفاتها ترجمت أن �عد الشرف،

، ونالت العالم أرجاء طبقت شهرة " نیلز مغامرات" الغیرلوف سیلما روا�ة تنال أن الغر�ب من

في  على الشاشة الفضیىة ها �مسلسلمكانة خاصة في نفوس جیل المشاهدین العرب الذي شاهد

 السو�د�ة المدارس لتالمیذ تر�وي  هدف لتحقیق أصالً  ُكتبت أنها مع ،سبعینیات القرن العشر�ن

 تتلخص. خیالهم تشبع أو ترضي �صورة والتار�خیة الجغرافیة المعلومات تقد�م وهو الصغار،

 المحددة، األوقات في الكنیسة ز�ارة رفضه وعلى كسله، على �عاقب ،"نیلز" الولد نّ أ في القصة

 تطیر أنثى بر�ة أوزة ظهر َ�متطي أن علیه، و�كتب عابثة، ِجّنیة إلى و�حول ُ�مسخ �أن ُ�عاقب

 نیلز الولد أي" للجنیة عقا�اً  طو�لة، رحلة في العالم بلدان عبر الذ�ر، رفیقها و�صحبتها �ه،

  .القوانین ومخالفة التمّرد على "جنیة الممسوخ

 الواضح ومن رائعة، تحر�ر�ة نزهة غیر الصغار عیون  في تبدو ال الفضائیة نیلز رحلة أنّ  على

 الكبار، عالم عقالنیة على الواقع في تمرد، ماإنّ  نیلز فالصبي ة،المؤلف قصد أ�ضاً  كان ذلك أن

 من ا.هضمه أو تحملها �ستطیعون  ال محددة، صورة في - لبو التق على األطفال �جبر حیث

 األوز ذ�ر موافقة أنّ  ر�ب وال. قرائها نظر وجهات �حسب متباینة تأو�الت تحتمل فالروا�ة هذا

 الخالص ورحلة. نفسها الغیرلوف سیلما ذ�ر�ات من جزء هو الطو�لة رحلتها في ألنثاه األلیف

 األلیمة عزلتها من للتحرر الكاتبة لحنین رمزاً  تكون  أن البد نیلز، الصغیر بها �قوم التي

 قرار ال هوة تقیم التي المزدوجة المقاییس ذي الظالم البشري  المجتمع في كأنثى، علیها المفروضة

 خفقان طر�ق عن وخالصها حر�تها تحقق أن الغیرلوف سیلما شاءت لقد. الجنسین بین لها

  .الفن أجنحة

 حّطمت المشؤومة الحرب فهذه الغیرلوف، لسیلما عنیفة صدمة األولى العالمیة الحرب سببت

 ترى  وهي األلم نفسها في �حز صار و�م والحقد، الكره على الحب انتصار �إمكان الكبیر حلمها

 ال أهداف أجل ومن مجهول، مصیر إلى البالد �غادرون  وهم الوطن، شباب زهرة من فاآل

 و�صفقن یهللن الطر�ق جوانب على أعینهن في والدموع النساء تقف حین في شیئًا، عنها �عرفون 

 عن الدفاع وحر�ات السالم، منظمات قدرة في �كن لم .أبداً  إلیهن �عودون  ال قد الذین لأل�طال

 تطوي  أن الغیرلوف سیلما على كان .القادمة المجزرة لوقف شیئاً  تعمل أن اإلنسان حقوق 



 بهذه یبشروا أن والسالم، �الحب المنادین من ألمثالها مسموحاً  �كن لم إذ �الصمت، وتلوذ أوراقها،

  .الوخیمة عواقبها من ینوالمستفید الحرب مشعلي ألهداف تماماً  المناقشة المبادئ

 "المنبوذ" روایتها فأّلفت الكتا�ة، إلى الغیرلوف سیلما رجعت األولى، الصدمة أثر انجالء �عد

 منع على وقدرته الحب، أهمیة إلى والتنبیه عقلها، إلى اإلنسانیة عودة �ضرورة جدید من لتنادي

 إعالن أن على. والحقد الكره مشاعر خسة إزاء الحرب عاطفة وسمو ونبل الحروب، نیران اشتعال

 بذل صاحبها �كّلف كان المأساو�ة الظروف تلك في والمحبة �السالم رةالمبشّ  اآلراء هذه مثل

  .�التأكید النفسیة راحته حساب على �أتي عظیم مجهود

 حتى إبداعها استمر وته،غ ومثل وود�ع، هادئ مزاج مع قو�ة، شخصیة الغیرلوف سیلما امتلكت

 وحین العمر، من والسبعین الخامسة في وهي لها شعر�ة مجموعة آخر طبعت وقد حیاتها، نها�ة

  .أنفاسها ولفظت یدها، من القلم سقط روایتها، آخر تألیف في منهمكة كانت

 ذلك ومن بها، اإل�مان شدیدة كانت التي آرائها �عض الغیرلوف سیلما لتعدّ  نضجها أوج في  

 تجارب �عد اكتشفت فقد اإلنسان، شخصیة تغییر على وقدرته للحب السحر�ة القوة عن فكرتها

 .النفسیة إحباطاتهم من التخلص عن تماماً  �عجزون  النقص �عقدة المصابینأّن   طو�لة علمیة

 الروا�ة، أ�طال رسم في عظیماً  نجاحاً  سیلما حققت  "سفارد أّنا"  تهااروا� وأفضل آخر وفي

 والرجل سفارد، أّنا الفالحة شخصیتي تحلیل في أدلر، النفساني العالم نظر�ات من مستفیدة

 و�یف غر�بة، تناقضات من البشر�ة النفس من �مكن ما إظهار واستطاعت ارتور، كارل الثرثار

 سر�عة كانت و�ذ. انسجام أي بینها ولیس متباینة شخصیات عدة الواحد الفرد نفس في تجتمع

 في ذلك وتجسد جیلها، أعقبوا الذین الشباب الروائیین �جیل تأثرت فقد جدید، لكل ومتفتحة التعلم،

  .بوضوح األخیرة آثارها

 كما وأسى، �حزن  حدوثها وتوقعت الثانیة، العالمیة الحرب ابتداء حتى الغیرلوف سیلما عاشت  

 �عدة السو�د�ة الكاتبة وفاة �عد انتحرت التي وولف، فرجینیا المبدعة اإلنجلیز�ة للروائیة وقع

  .االنتحار على إقدامها في هام دور ومآسیها الحرب لكوارث و�ان أشهر،

 تغرس أن في نجحت وقصصها روایتها وفي العالم، كتاب أعظم إحدى الغیرلوف سیلما كانت  

 والوفاء كالحب العصور أقدم منذ الفالسفه بها نادى التي األخالقیة المثل أسمى الناس نفوس في

 للحیاة جدیدة �صیغة مؤلفاتها رت�شّ  لقد .المبادئ سبیل في التضحیة على والقدرة والشهامة



 هذا مسعاها في ونجحت تضلیل، أو تز�یف دون  الحقیقة التماس على تقوم صیغة اإلنسانیة،

  .الحدیث العصر روائیي أعظم بین الهام موقعها احتلت و�ذلك النجاح أعظم

  أقالم رؤوس في الغیرلوف سیلما حیاة
 

 والدها الند، فارم ألقلیم تا�عة بلدة في تملكه عقار في مولدها  1858 / نوفمبرالثاني تشر�ن 20

  .الیزابیث : والدتها وأسم الغیرلوف، غوستاف إیر�ك : األول المالزم هو

  �استو�هولم، العالي للتعلیم الملكي المعهد في درست 1882 _ 1885

  .كالور  مفصل في خلقي تشوه عن ناتج الیسرى، رجلها في وضعف عرج من عانت حیاتها طیلة

  .السو�د�ة المقاطعات إحدى في للبنات العالي المعهد في �التدر�س عملت 1885 _ 1895

  .قصائدها �عض مرة ألول نشرت 1886

  .تملكه التي العقار هارتستبیع أ 1887 

  .السو�د�ة الجرائد إحدى أعدتها قصصیة لمسا�قة األولى �الجائزة فازت  1890

  .تهااروا� أولى طبعت،  1891

  .إ�طالیا إلى رحلت ، 1895 _ 1896

 عام نیو�ورك في وطبعت اإلنجلیز�ة إلى ترجمت التي "الدجال معجزات" روایتها كتبت،  1897

1917  .  

  .فلسطین و�لى مصر إلى ترحل،  1899_ 1900

 .  1970 عام لیز�ةكاإلن إلى ترجمت التي "أورشلیم" روایتها كتبت، 1901

 . 1973  عام لیز�ةكاإلن إلى ترجمت التي "الكنز" روایتها كتبت،  1904

 .1984 سنة أدنبرة اإلنجلیز�ة ترجمتها طبعت التي "المسیح أساطیر" روا�ة ألفت،  1904

  .السو�د�ة األكاد�میة من الذهبیة المیدالیة تسلمت 1904



 الغر�یة المغامرات" السو�د في األحداث لمدارس المخصص تابهاأصدرت �  1907 _ 1906 

 1984 .  سنة لندن في لیز�ةك�اإلن ، وطبع نیلز للصبي

 .1917 سنة اإلنجلیز�ة إلى ترجم" و أخرى  وقصص الضیعة مالك حكا�ة" كتابها طبع 1908

  .لألدب نو�ل �جائزة فازت 1909

  .فیه وأقامت وتحسینه، توسیعهب وقامت سا�قًا، أسرتها �اعته الذي العقار إستعادت 1910

 .1921 سنة لندن في اإلنجلیز�ة إلى ترجمتالتي  "�الشهادة ستدلي روحك" روایتها طبعت 1912

 .1917 سنة نیو�ورك في �اإلنجلیز�ة نشرتوقد   "البرتغال إمبراطور" روایتها تطبع 1914

  .الشرف بهذا تحظى سو�د�ه إمرأة  كأول السو�د�ة األكاد�میة في عضواً  تنتخب 1914

 .1922 سنة نیو�ورك في �اإلنجلیز�ة نشرت" وقد المنبوذ" روایتها تطبع 1918

 العالمیة شهرتها مع یتالءم حدیث كالسیكي �أسلوب "مار�اكا" قصرها بناء تعید 1921 _ 1923

 القصر، هذا زوار عدد زاد ا.للقائه العالم في مكان كل من �فدون  الزوار صار حیث المدو�ة،

  .نسمة ملیوني زهاء 1986 سنة فبلغ وفاتها، �عد حتى

 سنة نیو�ورك في اإلنجلیز�ة إلى ترجمت التي" مار�اكا" ثالثیتها من األول القسم طبعت 1922

1975.  

 .1931 سنة نیو�ورك في اإلنجلیز�ة إلى رجمتوقد ت  "الجنرال خاتم" روایتها طبعت 1925

 الثقافیة الهیئات أعلى من التقدیر�ة، الفخر�ه النیاشین من كبیر �عدد فازت العام هذا حتى 1925

 .السو�د في واإلجتماعیة

   .مسرحیة إلى "الضیعة ملك حكا�ة" روایتها حولت 1929

 إلى الكتاب وترجم "الطفولة ذ�ر�ات" �عنوان "مار�اكا" ثالثیتها من الثاني الجزء طبعت 1930

 .1975 سنة نیو�ورك في اإلنجلیز�ة

 إلى وترجمت "الغیرلوف سیلما" �عنوان "مار�اكا" ثالثیة من الثالث الجزء طبعت 1932

 .1975 سنة نیو�ورك في اإلنجلیز�ة

  .األلمانیة الجامعات إحدى من الفخر�ة الد�توراه  درجة تسلمت 1932



 .  "الخر�ف" روایتها طبعت 1933

  .المسرح على "البرتغال إمبراطور" مثیلت  1939

  ."مار�اكا" ضیعة في وفاتها 1940 آذار 16

 المحاضرات، من كبیراً  عدداً  ألقت هافإنّ  الغیرلوف، سیلما آثار من ماذ�ر إلى �اإلضافه        

  .رسائلها من اً كبیر  اً عدد نشر كذلك والصحف المجالت في المقاالت من ضخم عددٌ  اهل ونشر

__________________________________ 

 

 نیلز للصبي الغر�بة المغامرات

 بّر�ة أوزه ظهر و�متطي "توم" ُیدعى ِجّني إلى فیتحول ُ�مسخ عابث شقي ولد حول تدور القصة

 تبّدل �عد رأسه، مسقط إلى �ه �عود ثم البالد شمالي أقصى حتى السو�د أرجاء �ه تطوف

 .الفصل

 فیهاو ، نیلز مغامرات عبر وألر�افه، السو�د وطنهم ألقالیم جمیلة صوراً  للصبیان ترسم القصة

 هو مما أكثر ومسلٍ  ممتع والكتاب .خارق  نوع من و�شر خیالیة، عمالقة حیوانات مشاهد

 ولكن والوصف االهتمام من األعظم �القسط الكتاب في الحیوانات تفوز.  وتعلیمي توجیهي

 "الغا�ة كتاب" كیلنغ �ارد ور  ولروا�ة لهومیروس،" األوذ�سة" �ملحمة یذ�ر أسطوري، �شكل

 �صبح العجیبة المغامرات فبعد واضحة، أخالقیة نزعة ذات الغیرلوف سیلما وروا�ة .الشهیرة

 �عود وهكذا أقرانه، مع التعاون  فائدة و�تعلم ومنضبطًا، المسئولیة، تحّمل على قادراً  نیلز الصبي

  .الِجّنیات رداء و�خلع اإلنسان حالة إلى

 في االبتدائیة للمدارس المنهجیة الدروس ضمن وُأدخلت صفحة، خمسمائة في تقع الروا�ة

 أكثر إلى وُترجمت لألحداث، المخصصة العالمیة الروا�ات بین هائل بنجاح فازت كذلك السو�د،

-1980) انتج سنة / �ارتون یشنمسلسل رسوم متحر�ة (أنمیفي  ، وقدمت لغة أر�عین من

الى العر�یة ، وتولت دبلجته الیا�انیة Studio Pierrot�أول انتاج لشر�ة ستودیو بییروت  1981

 حلقة. 52المسلسل مكون من  ،العالم العر�ي مجموعة فنانین لبنانیین فيو�ثه 



******************************************* 

   Ellen Karolina Sophie Key كي الین

1849- 1926 

 التعرف لها تیسر المرأة، تحر�ر حر�ة في الفعاالت السو�د�ات المناضالت من كي الین     

 الناجح، والسیاسي الثري  األراضي مالك والدها طر�ق عن المجتمع وخفا�ا السیاسة، حقائق على

 في مبكرة فترة منذ بنفسها الثقة وترسیخ شخصیتها، تطور في َأَثرها البیئة تلك في لنشأتها و�ان

 في عشر، التاسع القرن  ثمانینیات في األور�یة القارة إلى السیاحیة رحلتها وساهمت حیاتها،

 الفلسفیة والمذاهب الفكر�ة، التیارات على لالطالع ذهبیة فرصة لها ووفرت الروحیة، آفاقها توسیع

 .هناك الثقافیة الساحة في السائدة

 في دارون  و�نظر�ة كونت، أوفست الفیلسوف بها َ�ّشر التي الوضعیة الفلسفة �مبادئ تأثرت وقد 

 .واالرتقاء النشوء

 ار�ك التقدمي الكاتب ومؤلفات بر�مر فردر�كا الرائدة كتا�ات تأثیر تحت وقعت حداثتها في 

  .مار�س و�كارل هیغل �فلسفة المتأثرة التار�خیة كتبه سیما ال 1783 _ 1847 غیجر

 الحر�ات و�ین بینها الحاد الجدل أثارت المرأة، تحر�ر مسألة تخص التي آرائها �عض أن على 

 في وهذا موقفها وتجّلى المجتمع، بناء في خاص، �شكل المرأة، دور على تشدیدها �سبب األنثو�ة

 الین شددت ذلك عدا فیما .1909 النسو�ة والحر�ة ،1896 "المرأه  قوى  استعمال إساءة" كتابها

 المشاعر، وسمو األخالق كر�م الكتسا�ه مهمة كضمانة للفرد الجمالیة التر�یة أهمیة على كي

  .ذاتها الفترة في طبعا اللذین "الحیاة وخطوط"، "ذهنیة صور" كتابها في وذلك

 من كفاحها في هدیها تحت وصارت بها استعانت أصیلة دافئة أحاسیس ذات الواقع في كانت لقد

  .رأیها �حسب للتحر�ر، آخر شكل أي قبل للمرأه، العاطفي التحر�ر أجل

 المار�سي، �الفكر متأثرة العاملة الطبقة �مصالح االهتمام إلى كي الین تحّولت ذلك �عد  

 منظمات إلى وانضمت اإلنجلیز، االشتراكیون  بها �ّشر التي الطو�ائیة االشتراكیة والنظر�ات



 التار�خ في مهمة سالم حر�ة وتأسیس تشكیل في فّعال دور لها و�ان للحروب، المناهضة السالم

  .كله العشر�ن القرن  عبر السو�د السیاسیة الحیاة في الحر�ة هذه تأثیر واستمر السو�د، الحدیث

 "األطفال قرن  العشرون  القرن " �عنوان كي الین مؤلفات أهم صدر العشر�ن القرن  أوائل في   

 صدور حال .العائلة مؤسسة داخل األطفال إلى النظر أسلوب في الهامة نظر�تها جّسد الذي

 ذلك ومن .أ�ضاً  السو�د خارج مؤلفته شهرة فذاعت األجنبیة، اللغات من عدد إلى ُنقل الكتاب

 إ�جابیة جدیدة �أسالیب ینادي الكتاب .كي الین السم مرادفا الكتاب عنوان أصبح الوقت

 في أحد �ال على تخطر تكن لم طر�فة أهمیة الطفل لوجود و�عطي .الطفل تنشئه في ومتسامحة

 شخصیة تشكیل في الممكنة االحتماالت إلى األنظار یوجه الكتاب، أي وهو .الماضیه العصور

 رواد من كي الین تعد بهذا .ومالئم صحیح �شكل معه التعامل األهل أحسن ما إذا الصغیر

  .العشر�ن القرن  خالل الطفوله علم في ستقع التي التر�و�ة الثورة

 األدب أصبح بل األدب دنیا في فور�ة انعكاسات الطفوله في كي الین ونظر�ات ألفكار كان لقد

 والمجالت الصحف عدد تضاعف فصاعداً  الوقت هذا ومن الطفل، تر�یة وسائل أهم من �عد ذاته

 للصغار، خصیصاً  الموجهة الكتب تألیف من �أنفون  الكتاب كبار �عد ولم لألطفال، المخصصه

 مار�ا وانا 1953 _ 1874 بیساكو الزا :لألطفال �التألیف المتخصصات الكاتبات أشهر من

    .اوتیردا وجینا روز

********************************** 

 ا�كلوند مللهفی

Vilhelm Ekelund 

1949 _ 1880 

 �المدرسة تأثر شبا�ه في السو�د، جنوب الواقع سكانیا أقلیم من كبیر انطباعي شاعر  

 وحتى العشر�ن، القرن  مطلع في ظهرت "الر�یع نسیم" �عنوان قصائد مجموعة وطبع الرومانتیكیة،

 المأثورة، األقوال وتألیف المقاالت كتا�ة إلى تحول و�عدها أخرى، دواو�ن ستة طبع 1906 عام

 الشعر واختار القد�مة، الشعر�ة القوالب هجر إذ السو�د، في الحدیث الشعر رائد �حق وهو



 من مستفیداً  الجمیلة، الصور رسم في و�بدع واإل�قاع، الموسیقى على تعتمد قصائده المرسل،

 والود�ان الغا�ات الطبیعة، �مفاتن َتغّنى أشعاره في الصوفیة، المسحة ذي الرمزي  األسلوب

 من �كثر وهو فیه، نشأ الذي سكانیا إقلیم خصائص من ذلك وغیر السفن، ومراسي البحر وأمواج

 أحیان في عمومًا، الرومانتیكیة شعراء شأن شأنه والوحشة، والحزن  والنور السكون  ألفاظ استخدام

  .فیرلین الرمزي  الفرنسي �الشاعر متأثراً  یبدو كثیرة

 الموروث �عظمة و��مانه  ة�الطبیع شغفه فیها و�تجلى ،أخفى مشاعره عن تعبر قصائده كانت   

 الكالسیكي، األدبي التراث دراسة في یتعمق مضى الشعر عن انصرف وحین السو�دي، الثقافي

 عمد وقد الطر�ق ظلمات له ینیر الذي والنجم الخیال، ومحفز النور، مبعث له �النسبة كان الذي

 لتيا  1909 "الكالسیكي المثال" مقالته في ذلك وتجّلى. وقتذاك السائد النثر أسلوب تطو�ر إلى

 أقواله في أ�ضاً  دیدنه ذلك و�ان واحد آنٍ  في والنثر الشعر أسلوب بین ومزجت �الغنائیة اتصفت

  .الجمیلة ةر المأثو 

 وّجهت فقد القلب، صمیم في أصابته نوعةتم �متاعب ا�كلوند مرَّ  اءاألثن هذه في        

 الوطن، مغادرة إلى اضطرته مقصودة، غیر جنحة عن ناجمة تهمة إلیه السو�د�ة المحكمة

 �عد فیما االستقرار استطاع أن إلى وَفاَقة فقرٍ  في عاش حیث ألمانیا، في الطوعي النفي واختیار

 الوضوح �كلمات وفاضت وجود�ة، �مسحة كتا�اته اصطبغت الظروف لتلك نتیجةً . الدانیمارك في

 اتخذوا الذین العصر�ین األور�یین الكّتاب طائفة إلى انضم قد �كون  و�هذا والنور والهواء وما أشبه

 آالمه من العزاء یلتمس مضى ذاته الوقت في هأنّ  على .خطاه �حتذون  مثاالً  وأمثاله، هنیتش من

 تألقاً  النجوم أشد فأصبحا وامرسون، یتهج اكتشف ذلك �عد. الكالسیكیین المؤلفین لدى الشخصیة

  .الحز�نة حیاته سماء في

 عن بوجهه وأشاح مؤلفاته، من المتعالیة الوجود�ة النبرة اختفت العشر�ن، القرن  عشر�نیات ومنذ

 المؤلفین لكبار المأثورة والكلمات السائرة، واألمثال �الحكم اهتمامه وضاعف وغروره، نیتشه تمرد

 فئة أعین في نبيّ  إلى تحّول أن ا�كلوند لتطور النهائیة المحصلة و�انت ،والالتین اإلغر�ق

 �سعى و�ان والمعرفة، �العلم ةالمشغوف النخبة خطى �قود وفیلسوف المثقفین، كبار من صغیرة

  .المثقفین ألولئك الیومیة للحیاة الصائبة العقلیة األسس لوضع

 العلم مدعي سطحیة فیه هاجم الصبغة، دینامیكي فكري ٍد بنق تشع الحقبة هذه في مؤلفاته و�انت

 الكالسیكي التراث من مز�ج هي ثقافیة تر�یبة ا�كلوند التمس "جیته" ومثل �المعرفة، والمتظاهر�ن



 الملهم أ�امه، ماضي في كما إلیه، �النسبه ظلت الطبیعة أن على .المشرقیة والحكمة الغر�ي،

  .الكبیر الكالسیكي لألدب تقد�سه استمرار إلى إضافة إلبداعاته، األبدي

 في لعب لقد جمیعًا، االسكندنافیین من الصاعدة األجیال بنوره تهتدي مناراً  ا�كلوند أصبح بهذا

 الفني والنثر الغنائي الشعر عرش على متر�عاً  الیوم حتى زال وما لهم، �النسبه اإلله دور الواقع

 .أبداً  صر�ینعال المثقفین كبار من النخبة لدى ةالسامی منزلته �فقد ولم الجمیل،

******************************** 

 * العشر�ن القرن  أدب في الحدیثة الواقعیة *

 اإلصالحیة الحر�ات من فكثیر ِجذر�ة، لتغیراتٍ  العشر�ن، القرن  مطلع السو�دي، المجتمع تعّرض

 حیازة ذلك من وقتئذ، ُأُكلها آتت تحقیقها، أجل من ونساء، رجاالً  واألد�اء، المفكرون  كافح التي

 ،1907 عام منذ الرجال �ه فاز أن �عد العشر�ن القرن  عشر�نیات أوائل في االنتخاب لحق ة المرأ 

 مرة وألول .العصري  �المفهوم الد�مقراطیة مبادئ و�رساء القانونیة المؤسسات أهم تشكیل تم كذلك

 شئونها، إدارة في محسوس تأثیر الفقراء المدن وسكان العمالیة للطبقات أصبح البالد تار�خ في

 �إمكانهم وصار الوطني، الوعي عن فضالً  االجتماعي الوعي امتالك المواطنین ألغلب وتهیأ

.  الجدیدة ومكتسباتهم حقوقهم تجاوز على قدرتها و�ضعاف الموروثة، األرستقراطیة قوة تحدي

 و�ان 1905 سنة النرو�جي السو�دي اداالتح انحالل القرن، ابتداء رافقت التي األحداث أهم ومن

  .هاالسكندنافی للدول قوة مصدر واعُتبر ،1814 سنة تم قد البلدین بین االتحاد

 أكثر توقف حیث ،1909 سنة الخطیر العمال إضراب وقع أ�ضًا، القانونیة الحقوق  میدان في  

 إلحاح تحت اضطروا، العمال أن ومع .النقا�ات لقرارات استجا�ة العمل عن عامل ملیون  ر�ع من

 في �الثقة الشعور منحهم بینهم التالحم ذلك أنّ  إال المصانع إلى للعودة المال، إلى الحاجة

 االشتراكي، الحزب نجح 1917 سنة وفي النقابیة، الحر�ة تقدم إلى النها�ة، في أدى مما قدراتهم،

 بثالث ذلك و�عد د�مقراطیًا، المنتخبة الحكومة� المشار�ة في السو�د، تار�خ في األولى للمرة

  .الحكومة یترأسو أن وحدهم لهم تهیأ سنوات

 هو المتحرر اللیبرالي الخط أصبح الثقافیة، ثم ومن االجتماعیة، و�ذلك السیاسیة الساحة على  

 دور أي تلعب أن على قادرةً  تعد ولم القد�م موقعها والمحافظة الرجعیة القوة خسرت إذ السائد،



 صف في األولى العالمیة الحرب أثناء وقفت السو�د أنّ  ومع للبالد، العامه الشئون  إدارة في هام

 انحیازها �سبب الد�مقراطیة مكاسبها من اأ�ّ  هافقد�ُ  ولم اللیبرالي، خطها �غیر لم ذلك أنّ  إال ألمانیا

 العصر�ة، السو�د بروز أو لظهور بدا�ة 1910 أعقبت التي السنوات نعتبر أن �مكننا هكذا. وذاك

 وأصبح، الصناعیة التقنیة عالم في عظیمة ابتكارات وتحققت �اهرًا، تقدماً  الصناعة تقدمت فقد

 وظفون مال فقد حین في للمجتمع، القائدة القوة �مثلون  الجدد المقاولین مع والعمال الصناعیون 

 لسنوات زراعیاً  بلداً  �قیت السو�د فإنّ  ذلك ومع .نسبیاً  منزلتهم األرض وأجراء التجار وصغار

 . 1930  عام حتى المدن سكان عدد عن یز�د األر�اف سكان عدد وظل ،كثیرات قادمات

 المذهب سیادة في الطبقات، بین القو�ة االجتماعیة الفروق  انعكست الثقافیة الساحة على  

  .ةالفتر  لهذه السو�د أد�اء كبار آثار في ذلك یتجلى وسوف، عموماً  والنثر الروا�ات في الواقعي

******************************** 

  * ر�مانبی یلمار *

Hjalmar Bergman 

1931 _ 1883 

 أوائل في رواشتها الذین ةاالجتماعی �القضا�ا المهتمین السو�دیین الكتاب أحد بیر�مان یلمار ُ�عد

 ومع فیه، نشأ الذي اإلقلیم في الصغیرة المدن أحوال بتصو�ر متخصص فهو، العشر�ن القرن 

 دنیا إلى دوماً  ینزلق حكایته عالم أنّ  إذ اللفظة، لهذه الشائع عنىالم تخالف واقعیته فإنّ  ذلك

 تكون  روایته وفي أخرى، مرةً  وتراجید�ا ،مرةً  كومید�ا إلى یتحول أو والفنطاز�ا، والكوابیس األحالم

 وتوجهاته أسلو�ه وفي. فیها التحكم أو �التدخل قبل ال عنیدة، آلیة ألقدار خاضعة الناس مصائر

 ."الجحیم"معاناة وتألیف  �فترة هذا مرور أثناء بیرغ سترند أتباع من �عد الفكر�ة

 وقصر برو أوره �مدینة السو�د أواسط في �عیش ثري، أعمال رجل بن بیر�مان یلمار كان   

 المالیة ون ؤ الش تعقیدات تلعب المنزل هذا في. روا�اته ألغلب مسرحاً  سیكون  البلدة هذه في العائلة

 منذ المال، ومشاكل العلمیة، الحیاة عن انصرف الشخصیة حیاته في أنه على . استثنائیاً  دوراً 

 .رمز�اً  ىمنح ینحو كان رةالمبكّ  آثاره وفي واألدب، للتألیف وقته كل �كّرس لكي الشباب، مطلع



 وظهر السیاحیة، �الرحالت مشغوفاً  �انإذ  ،1907 "الزرقاء الزهورروایته "  في ذلك تجّلى وقد

 رومانتیكي كتاب وهو 1909 "سافوناروال" التار�خیة روایته في الثقافي وتراثها �إ�طالیا تعلقه

  .مؤثرة ائیةنغ نهتز�ّ  اإلسلوب

 فولكنز، وولیم بلزاك خطى متبعاً  آثاره، في جدیدة واقعیة تأثیرات تظهر بدأت 1910 ومنذ      

لت كبیرة، شهرةً  نالت التي 1910 "لنیافته األخیرة الوصیة" الهزلیة روایته في ذلك تجلىو  إلى وُحوِّ

 .مسرحیة

 قصص تألیف إلى 1914 منذ عاد لكنه مؤلفاته، فيوسارتر  كافكا تأثیرات ظهرت ذلك �عد 

 دوراً  الغر�بة واألخیلة األشباح تلعب حیث لوف، الغیر سیلما طر�قة على والخوارق  البطوالت،

 في الكمال ذروة �الفعل بلغت القصص هذه �عض . واقعیة والال المرعبة األحداث إبراز في مهما

  .خیالها غرا�ة

 التي 1917 "سوتر في أمي" ُأوالها آثاره، أعظم اعُتبرت رو�ات، خمس بیر�مان كتب ذلك �عد  

 متسلطة امرأة  الكتاب �طلة واحد، یوم خالل جمیعاً  تقع أحداثها .للمسرحیة أقرب أسلو�ها في تبدو

 في تتسبب القصة نها�ة وفي عائلتها، في األمور مقالید على تهیمن أن تر�د صلبة، إرادة ذات

 خطیرًا، دوراً  الطا�ع، الفرو�د�ة التراجید�ا هذه في األحالم تلعب. نفسها إلى أبنائها أحب مقتل

  .تشاء كما الناس �مصائر العنیدة الخفیة القوى  وتتالعب

 الحیاة، أثناء الموت موضوع عالجت وقد ،1918 "میت رجل یومیات" هي التالیة الروا�ة   

 الروا�ة �طل. ةعن�الل علیها محكوم عائلة تار�خ تسرد ةالقص. المؤلف ماضي عن الستار و�شفت

 لكن لها، تعرض فضیحة من تخلصاً  ،ةالصغیر  بلدته من الهرب إلى �ضطر بیرغ أرن  جان

 اإلنسان أنّ  وهي البشر، �عرفها ال حقیقة یتعلم وهناك الموت، تمثل خیالیة �الد إلى هقود� الطر�ق

 الحل وأن الحیاة، قید على زال ما وهو الموت وتقّبل إرادته، إلغاء إلى مضطر هذا عالمنا في

  . لألقدار االستسالم هو الحیاة لمشاكل األوحد

 �طل واحد، یوم ساعات ضمن أ�ضاً  أحداثها تدور 1919 عام نشرت التي الثالثة الروا�ة  

 له �ضمن كي األوحد، ابنه مدّرس برشوة �قوم أن و�عد .غر�بة أطوال ذو قد�م، فندق مالك القصة

 على األب و�تمرد أصالً  له ابناً  �كن لم الحبیب، ابنه أن �كتشف النهائي، االمتحان في النجاح

 شئ أي فعل عن عاجزاً  النها�ة، في نفسه �جد لكنه مشیئتها، تحقیق من منعها محاوالً  األقدار



 وقدر والتراجید�ا، الكومید�ا بین �المراوحة الروا�ة أسلوب تمیز .والنصیب �القسمة الرِّضى سوى 

  .القراء إلى بیر�مان آثار أحب تكون  أن لها

 إلى وتهدف والتراجید�ا، الكومید�ا بین أ�ضاً  هي تتراوح " 1920 هنكین فون  السید" الرا�عة الروا�ة

 الخامسة الروا�ة تدور حین في األمور، �حقائق اإلنسان جهل عن الناجم الغرور عواقب إ�ضاح

 تغیب آمالها لكنّ  الغائب، حفیدها عودة انتظار في طو�ل زمناً  تقضي اإلرادة، صلبة امرأه  حول

 .له وحمایتها حبها عن غنیاً تمس تجده حین

 ُیذاع مسلسالً  لتكون  أّلفها التي "البهلوان جاك "الخامسة روایته بیر�مان طبع الثالثینیات أوائل في 

 دیبأل ذاتیة سیرة الواقع في هو والكتاب وفاته قبیل فصولها �عض بنفسه وألقى الرادیو، في

 في التوفیق حالفه وقد ،الخاصة مخاوفه انعكاسات للبهلوان، ینسبها التي الحیل وتمثل ناجح،

 العملیات �حترم �كن لم مؤلفها �أنّ  الروا�ة قارئ  و�شعر األحاسیس، تلك من المستمعین اضحاك

 .والمستمعین القراء جمهور مع تعاطفه �خفي ال كان حین في. والنشر للطباعة المالزمة التجار�ة

  .المعذ�ة العقابیة بیر�مان لشخصیة انعكاس فهو الروا�ة في البهلوان أما

 أجل من بیرغ سترند بدأه  الذي الكفاح درب في السیر واصل بیر�مان یلمار إنّ  القول �مكن  

 المسرحیین أعظم أحد ُ�عد الیوم حتى زال ما بیر�مان أن والواقع ،السو�دي المسرح ازدهار

 1919 "الجنیات حكا�ه" نجاحاً  وأكثرها مسرحیاته أجمل من .العشر�ن القرن  في السو�دیین

  .الفنیة الناحیة من كماالً  آثاره أشد وتعد رائع، غنائي �أسلوب والمكتو�ة الواقعیة

 سنة واحد مجلد في نشرها التي "والبوا�ة"،"�غداد وحائك"،"القمر دار" أ�ضاً  الهامة مسرحیاته من  

 أما .والخیال الحقیقة بین تمزج التي بیرغ سترند أجواء الذاكرة إلى تعید المسرحیات وهذه ،1923

 مسرحیة تقوم حین في، العر�یة ولیلة لیلة ألف تأثیر تحت واقعة فهي "�غداد حائك" مسرحیة

  .ونتعلمها بها نتعظ أن �جب عبرة إال لیست الحیاة �أن القائله بیرغ سترند حكمة على "البوا�ة"

******************************** 

  * كفست الغیر بیر *

Pär Lagerkvist 



1974 _ 1891 

 السو�د حظیت ،1951 عام األدب في نو�ل جائزة على الحائز كفست، رالغی بیر �ظهور  

 الخطأ فمن ذلك، ومع، الحدیثة العالمیة الفكر�ة والحر�ات �الخیارات مباشرة المرتبط األول �أدیبها

 و�ان وخصوصي مستقل طر�ق على سار قدف .الجدیدة لألفكار الرواد كبار من واحداً  نعتبره أن

 منهجه صاغ وحین، المعاصرة األدبیة �الحیاة اهتمامه من أكثر الوجود�ة، �القضا�ا اهتمامه

 والفن التكعیبي �الفن سیما وال الحدیث، التشكیلي �الفن یر�طه أن دمّ تع ،1913 سنة العصراني

 ومیروس،ه ذلك من األساسیة، نماذجه األدب أنواع أقدم من دومًا، اتخذ أنه على .التعبیري 

 البدائي، الهندي األدب ومنا�ع األ�سالند�ة، الخوارق  وحیات القد�م، والعهد اإلغر�ق، والتراجیدیون 

 كثیرة تراثیة عناصر على جمیعاً  آثاره على العثور و�مكن جرا، وهلم العتیقة، الفارسیة نواألد�ا

 الواضح ارتباطه عن فضالً  وأمزجتهم، الكالسیكیین �مواقف افتتانه یبدي مناسبة كل في وهو

  .لألد�ان العظمى و�المشاكل المیتافیزاقیة، �القضا�ا

 تجلت التي للعالم الحدیثة العلمیة النظرة بین الحاد الصراع كتا�اته في نستشف أن الممكن ومن

 طغت التي المحدثة األفالطونیة والمثالیة المسیحي التفكیر و�ین الشباب، مطلع منذ آثاره في

  .السو�د في عشر التاسع القرن  أدب على

 أو والقرف جهة، من الحیاه عشق بین شدید توتر ُ�الَحظ كفست، الغیر بییر آثار وفي  

 تارة فهو اإلنسان، من موقفه في أ�ضاً  ُ�الَحظ التناقض هذا .أخرى  جهة من منها االشمئزاز

 عدائه في سو�فت لجوناثان خلفاً  لیبدو حتى علیهم الحقد كثیر أخرى  وتارة للبشر، االحترام عظیم

، وخاضع مستجٍد أزاء إله �امل  حیناً  األرض �سود الذي النظام على ثائر وهو م.له الصر�ح

 كانلكنه متدینًا، إنساناً  الواقع في ان� .، حینا آخرحیاته مدى القدرة ظل مستفهما عن وجوده

  .النزعة دنیوي  عصراً  یواجه أن مضطراً 

 روایته في السو�د، جنوب في تعیش التقوى، شدیدة �سیطة أسرة في تفسك الغیر نشأ     

 �سطاء �عالم مرتبطة حیاته كانت حین طفولته لعهد صورة رسم 1925 "الواقعي العالم ضیف"

 إلى ینحاز أن نشأته نشأ لمن الطبیعي من و�ان روا�اته، من المر�ز في دائماً  نراهم الذین الناس

 العلمیة والمكتشفات األفكار أحدث على �طَّلع أن له البد الحاله هذه وفي االشتراكیه، المبادئ

  .عواطفه و�ل قواه  �كل والجمال الفن نحو صباه منذ واتجه فنانًا، �الفطرة كان أنه على



 وتعرف المحدثین، الفنانین جماعات إلى انضم حیث �ار�س إلى رحل 1913 عام في   

 أصدر ثم، المعاصر�ن الفنانین لوحات من تملك ما على واطلع شتاین، رترودغ األدبیة �الرحالة

 األدب في �اإلنحطاط وصفه ما فیه هاجم "الصورة وفن الكلمه فن" المعنون  المنهجي بیانه

 المرسل الشعر قصائد من مجموعة ضم الذي "الحوافز" هندیوا طبع 1914 سنة وفي .الحدیث

  .عصرانیته �جسد الذي

 لألسلوب معاكساً  وقاتماً  خشناً  أسلو�اً  فیه استخدم الذي 1916 "الحزن " دیوان األول أثره كان   

ة التراثی القیم عن صر�ح دفاع الدیوان قصائد وفي الحقبة، تلك في ساد الذي المهذب التعبیري 

 في �حز الذي حالجر  هو إرثي، هو ذلك الحزن  الحزن " القصائد إحدى في �قول حیث للشعر،

 على أ�صق أنا ها " أخرى  قصیدة في و�هتف ،"العالم هذا وجه في القلب صرخة هو حنجرتي،

  "الباهتة النجوم خلجات أحتقر و�م الملوث، األزرق  الفضاء

 ذروتها التأثیرات هذه وتبلغ التعبیري  المذهب تأثیرات ذلك �عد كسفت، الغیر آثار في تظهر  

 على �حتوي  الكتاب ،1919 "الفوضى" المعنون  كتا�ه ضمها التي " السماء سر" مسرحیة في

 �طل .كافكا �أسلوب فیها اقتدى التي" الملحاح الضیف" المثیرة القصص ومن والنثر، الشعر

 من و�نزعج فیتألم الفنادق، حدأ في ةقصیر  ةلفتر  و�نزل األخر، العالم من �أتي رجل القصه

 جواب إلى �صل أن دون  الحیاة، عنىم عن �التساؤل و�شرع مكان، كل في ةالسائد الفوضى

  .واألسلوب الروح تعبیر�ة القصة هذه مقنع،

 علیها �حتوي  التي القصص ومن ،"اإل�مان عن عوضاً " ة المعنون المجموعة األخرى  أعماله من  

 الموتى من عدد یتسامر حیث الموت، مملكة في أحدثها وتقع "الخالدة االبتسامة" قصة الكتاب

 عدم على آراؤهم تتفق ثم ،ةالحیا أثناء أ�امه تفاصیل �سرد منهم واحد كل و�شرع بینهم، فیما

 كل في العدل، ولیس الظلم على للبشر اإلجتماعي النظام قیام بدلیل ،ةللحیا هدف أي وجود

 غرضه عن منه واالستفهام نفسه، هللا إلى التوجه ضرورة على أخیراً  رأیهم �ستقر ومكان، زمان

 �أنهم البشر إ�الغ هو األوحد هدفه نّ أ ذلك ،ةمختصر  الخالق إجا�ة تكون  والبشر، العالم خلق من

 ما أشدّ  أنّ  الموتى أولئك �شعر اته،ذ الوقت في. اإلطالق على شئ أيّ  دنیاهم من �ملكون  ال

 استئذان غیر هذا عند الموتى أمام یبقى ال .األرض سطح على األطفال إ�جاد هو الخالق �سعد

  .للحیاةي الحقیق المعنى أخیراً  اكتشفوا فقد الموت، دنیا في ومستقرهم مثواهم إلى العودة هللا



 "الحدید�ة القبضة" �عنوان كتا�اً  طبع وفلسطین، الیونان إلى كفست الغیر بها قام رحلة �عد  

 مصلحة إزاء الفرد �قیمة أ�الیته وال الشرقي اإلنسان عقالنیة ال بین مقارنة فیه أجرى  1934

 التي لإلغر�ق الفكر�ة المقاییس عن توارثاً  الفرد�ة، واحترامهم للعقل الغر�یین تقد�س و�ین الجماعة

 الفاشیة في المتماثلة الظالم قوى  أمام الصمود على وحدها القادرة الحدید�ة �القبضة شبیهة یراها

 .أور�ا في ذاك وقت المتصاعدة

 .یوم �عد یوماً  المتزایدة النازي  اإلرهاب لموجة رافضاً  موقفاً  1933 "الجالد" روا�ة تبدي كذلك 

 عصر�ن في الروا�ة أحداث تقع .النجاح كبیرة مسرحیة إلى ذلك �عد تحولت الروا�ة هذه

 للقوى  كرمز الجالد یبرز حیث الوسطى، القرون  أثناء تحدث األول، الجزء فوقائع تار�خیین،

 الحدیث، عصرنا في الثاني الجزء أحداث تقع حین في العصور، تلك في السائدة الهمجیة البدائیة

 الجالد فإنّ  كذلك، �اإلنسان والالمباالة المتعصبة العنصر�ة �الروح یتمیز إذ همجیاً  یزال ما الذي

 أوامر تنفیذ غیر له عمل وال للبشر، السیاسي االجتماعي النظام من أساسیاً  جزءاً  �مثل یزال ما

 جةجالمد الشر قوى  بین حالیاً  القائم للصراع مر�عة صورة یرسم الكتاب هذا البشر، شیاطین

 على �الذات، وجوده في والمهدد الحیاة، أسباب كل من المحروميء البر  اإلنسان و�ین �السالح،

  .األرض وجه

 كفست الغیر واصل الثانیة العالمیة الحرب سنوات وأثناءالعشر�ن،  القرن  ثالثینیات خالل 

 إلى األحوال تغیر إمكانیة من الیأس تملكه ولّما مؤلفاته، كل في والشر العنف على احتجاجاته

 القرن  في عرفوا الذین السو�دیین العباقرة أشعار في والخالص العزاء یتلمس مضى األفضل،

 �مثا�ة كان الذي "للحب العظمى المملكة" فكتب ستام، وعیدین تیغنر، أمثال من عشر، التاسع

 كبیرة �سرعة یتجه أنه یبدو الذي الحاضر، لعصرنا المحتمل غیر البشع الواقع على قوي  احتجاج

 .البشر و��ادة األرض تدمیر نحو

 داخل عظیماً  اهتماماً  آثارت تار�خیة روا�ة تفسك الغیر كتب الثانیة العالمیة الحرب أثناء     

 أمراء أحد �الط في تقع وأحداثها الشر، طبیعة موضوعها 1944 القزم عنوانها السو�د، وخارج

 في �عیش قزم الروا�ه و�طل السیاسیة، توجهاته في یافیلليمك أتباع من األمیر. النهضة عصر

 وتوالي الحروب، تفجر عند إال �الراحة �شعر ال فهو شخصه، في الشر �جسد القزم هذا .�الطه

ة الطفول و�راءة والرحمة الحب لمشاعر ككرهه شیئاً  �كره ال وهو، المنكرات وانتشار الكوارث،

 عدو القزم ،�اختصار العلیا، األخالقیة والُمثل والعلوم �الفنون  الصلة مقطوع هو ،بلالبال وتغر�د



 تام استعداد على و�بقى فیه، ینزوي  مظلماً  سردا�اً  لنفسه �ختار أن عجب الو ذاتها، الحیاة

  .األمیر لسیده اإلجرامیة األوامر إلطاعة

 رمز�ة، مجملها في الروا�ة الكر�ه، القزم بلسان ُتروى  أنها النفس في ةالروا� تأثیر من یز�د ومما

 التي األدبیة اآلثار أهم حدىإ النقاد واعتبرها متوقعة، وغیر غر�بة �مفاهیم القارئ  تفاجئ وهي

 .العشر�ن القرن  في السو�د عن صدرت

 سمعته ورسخت الفني، نضجه جسدت كثیرات رائعات روا�ات كفست الغیر بییر أّلف "القزم" �عد

 أرض" الشعر�ة مجموعته ظهرت 1953 سنة في المعاصر�ن، السو�دیین الروائیین أعظم كأحد

 الكآ�ة من مسحة ولكنّ  ،ةوالرق ةوالوداع الحب لمشاعر جو�روّ  السالم،ب فیها یبّشر التي "السماء

 البشر، عالم تسود التي الفوضى آثاره، أخر�ات في كفست الغیر بییر هاجس كان .جمیعاً  تلفها

 �ارا�اس في هذه المرحلة المذ�ورة رو�اته أهم من .اإلنسان نفس داخل في الحاصلة والتناقضات

 .1964 "ةالمقدس واألرض" 1956 "ةوالكاهن" 1950

******************************** 

  * مو�یرغ لهلمفی*

Vilhelm Moberg 

1973 _ 1898 

 ةالطبق أبناء من كانوا عشر التاسع القرن  في السو�د في الشهرة نالوا الذین الروائیین أكثر     

 أوائل في تغیر الحال لكن وغیرهما، بیرغ سترند وأوغست كفست، الغیر �ار أمثال من الوسطى

 مآسي وذاقوا الحیاة، غمار خاضوا ممن الفقیرة الطبقة أعماق من مؤلفون  برز فقد العشر�ن، القرن 

 منظور ذات واقعیة وجهة الروا�ة توجیه بذلك لهم فتهیأ والمزارع، الحقول في و�دحوا الفقر،

  .وأصیل حقیقي اجتماعي



 صغیرة، مزرعة في ترعرع فقد السو�د، في الفالحین لحیاة األعظم المصور مو�یرغ، لهلمفی وُ�َعدّ 

 ولعائلته لنفسه واحد منزل إمتالك أليٍّ  �عد استطاع والده لكن سماالند، إقلیم أنحاء أفقر في تقع

 .متواضعة مزرعة مع

 والقر�ة البحیرات، فیه وتكثر الغا�ات، تحفه الذي سماالند، أقلیم من صغیرة قر�ة في مو�یرغ لدوُ  

 عشر، التاسع القرن  أواخر وفي .الغذاء من سكانها حاَجة حقولها تسد ال ،ةفقیر  فیها نشأ التي

 هؤالء في و�ان للرزق، طلباً  الشمالیة كا�أمر  إلى اإلقلیم هذا أهالي من كبیر عدد هاجر

  .مو�یرغ أقارب �عض المهاجر�ن

 یلهلمف كان ذاته، اإلقلیم في أخرى  قر�ة إلى وانتقال قر�تهما مو�یرغ والدا هجر 1907 سنة في

 األولى العشر السنوات أثناء فیه وعاش ولد الذي المسكن كان .خوةاأل من سبعة بین الرا�ع بناال

 المنزل، خارج واللعب الحر�ة عن یبحث أن الطبیعي من فكان �أهله، كتظاً مو  صغیراً  حیاته، من

  .الفقیرة العوائل ألبناء عادة �حدث كما

 والخرافات األساطیر غیر تار�خها من �عرف ال التي فرند مقاطعة جزء هو سماالند وأقلیم       

 فأدخلها الواقعیة، غیر الحكا�ات تلك من مو�یرغ واستفاد وعجائزها، شیوخها ألسنة على تترد التي

 الثائرة، وأمثالهم الیومیة، وأعمالهم المقاطعة، هذه أهالي عادات أصبحت كما روا�اته، ضمن

 تقترن  روا�اته في، الجمیلة مؤلفاته في یرسمها التي الغر�بة الصور منه �ستقي ینضب ال معیناً 

 أوقاته �مضي كان كیف لقرائه یروي  القصار قصصه وفي الحر�ة، إلى �الحنین الطفوله ذ�ر�ات

 .حیاته أواخر حتى روا�اته في تظهر الذ�ر�ات هذه السمك، صید في حداثته أ�ام

 الفالحین لطبقة المنتسبین السو�دیون  الكتاب كل لحیاة نموذجیة صورة وصباه مو�یرغ طفولة إنّ  

 العلم، تحصیل في أنفسهم على �عتمدون  عصامیین العادة، في جمیعاً  كانوا. هؤالء والعمال 

 .جداً  وقاصر العمر قصیر وتعلمهم

 ذلك �عد انتقل القرو�ین، من أقرانه شأن شأنه المزارع في للعمل األول صباه منذ "لهلمفی" اضطر

 �طموح أقرانه على تمیز هأنّ  على. �الغا�ات األشجار قطع في عمل ثم الزجاج، مصنع في للعمل

 نقص �سبب المطامح هذه إشباع �ستطع لم لكنه المطالعة، في عظیمة ورغبة للكاتبه، شدید

  .حیاته من الفترة تلك في ثقافته

 یلتهم مضى صباه، من مبكر عهد ومنذ والكتا�ة، القراءة مو�یرغ تعلم المدرسة دخول قبل 

 اهتمامه أثارت التي الروا�ات ومن واألمر�كیة، السو�د�ة الصحف تنشرها التي الروا�ات مسلسالت



 األخشاب قطع في الشرق  عمله �منعه ولم فیرن، جول لروائيل " الغامضة الجز�رة" الحین ذلك في

  .د�ماس اللكسندر  "الثالثة الفرسان" روا�ة قرأ الحقبة تلك وفي القراءة، من الغا�ات في

 كان الذي االشتراكي الشباب نادي إلى فانضمّ  السیاسة إلى مو�یرغ اهتمام توجه الشباب مطلع في

 له فتهیأت االشتراكي، الد�مقراطي الحزب منظمات إحدى في عضواً  انُتخب ثم حدیثًا، تشكل قد

 ما سرعان أنه على ه،ثقافت أغنت التي الحسنة المؤلفات من كثیر على االطالع فرصة بذلك

  .والتألیف والثقافه لألدب حیاته �كرس لكي ،ةالسیاس عن انصرف

 وهناك أشهر ستة لمدة دراسیاً  فصالً  أكمل حیث عاٍل، معهد في الدراسة بدأ 1916 سنة في  

 زمالئه من عدد مع حمیمة صداقات و�ّون  المعهد مكتبة في للمطالعة الوقت من متسعاً  وجد

  .الطلبة

 منعته الحاد، االنفلونزا �مرض إصابته لكن آخر، عالٍ  معهد في اسمه سجل 1918 عام وفي

  .الخاصة الذاتیة الجهود على ثقافته اقتصرت حیاته، من الفترة هذه . فيالدراسة في السفر من

 إحدي في محرراً  عمل 1919 سنة وفي .المراهقة عهد منذ والقصص المقاالت بنشر مو�یرغ بدأ 

 هذه من انتفع وقد .وسماالند الند فارم مقاطعتي في أخرى  جرائد إلى منها انتقل ثم الجرائد،

 ینشر وراح والتألیف، ةالكتا� في مواهبه تنمیة في سنوات ثماني استمرت التي الصحفیة التجارب

 مسلسالت أر�ع أّلف كما مستعار، اسم تحت عددًا، المئتین تجاوزت التي یرةالقص القصص

  .الكومید�ة المسرحیات من وعدداً  روائیة

 فاستولت استو�هولم، مسارح أحد في "العاجز" الكومید�ة مسرحیته ُمثلت ،1926 سنة في   

 ومن والتألیف، للكتا�ة یتفرغ كي الصحافة هجر ثم النجاح، أعظم ونالت الجمهور، مشاعر على

 لم أنه ومع استو�هولم، في وأبنائهما زوجته مع لیقیم الند سما األصلي موطنه هجر 1928 عام

  .مؤلفاته كل في حاضرة ظلت أنها إال ذلك، �عد سماالند إلى �عد

 شمالي تقع جمیلة جز�رة في الصیف أ�ام قضاء على مو�یرغ اعتاد فصاعدًا، 1940 عام منذ 

 الطفولة مناظر استعادة له تهیئ التي الر�فیة والمناظر والحقول الغا�ات حیث ستو�هولم، أرخبیل

  .الكتا�ة أثناء إلیها الحاجة مسیس في وه والتي سماالند، في

  والمسرح مو�یرغ



 األجناس أهم المسرحیات وظلت صباه، منذ المسرحي للتألیف مهیئاً  كان مو�یرغ أنّ  یبدو    

 الهزلیة، وقدراته الفكاهیة مواهبه المبكرة الكومید�ة مسرحیاته تأثبت وقد قلمه، أبدعها التي األدبیة

 الهزل بین الجمع على �قدرته مو�یرغ رفعُ  1926 عام "العاجز" ة الكومید� مسرحیته تمثیل ومنذ

 أنّ  في تتلخص للسو�دیین المسرحیة هذه وجهتها التي الرسالة و�انت واحد، آن في والهجاء

 تماماً  خال هأنّ  أي األخرى  القیم كل دون  المال فیه یتحكم فاسد، مجتمعّل ك شأن شأنه مجتمعهم،

 ،"كارل األرمل" مسرحیتاه حظیت �عد وفیما والجمیلة، النبیلة والمطامح األخالقیة، المثل من

  .مرموق  بنجاح "السوق  في اللیل"

 �عد إال المسرح على تنفذ لم التي "البرلمانیین مدرسة" الهجائیة مسرحیته كتب 1927 سنة في  

  .البشر زمن شراء على المال قدرة حول تدور أ�ضاً  وهي مؤلفها، وفاة

 مراً  هجاءً  توجه مسرحیاته مثلاألخرى  وهي "البنك مالك روسیا"ه فهي ل نشرت روا�ة أول أما

 .والكذب والخداع الغش على إال �قوم ال ه�أنّ  للمشاهد بینی للمجتمع،

 ساهم وقد القضائي، النظام فساد حول السو�د في النقاش احتدم العشر�ن القرن  خمسینیات في 

 المواطن حقوق  عن لدفاع�ا خاص �شكل مهتماً  و�ان والحلول، المقترحات تقد�م في �قلمه مو�یرغ

 المملكة" �عنوان ة،مرح هزلیة روا�ة كتب 1953 سنة وفي .الحاكمة الطبقه عن البعید العادي

 "الجدیدة المملكة" والمعنونة 1882 عام كتبها التي بیرغ سترند أوغست روا�ة على تعقیباً  "القد�مة

 جولیفر رحالت روا�ة �أسلوب فیها إقتدى وقد المجتمع، �فضح أ�ضاً  ةمهتم كانت مو�یرغ وروا�ة

 خال�ا عن الستار إذاحة أجل من خیالیة �الداً  یزور القد�مة، المملكة و�طل سو�فت، لجوناثان

  .السو�دي المجتمع

 السلطة يقضیت ناقشت 1937 عام ألفها التي والالذعة الجادة"  القاضي" مسرحیة فإنّ  كذلك

 بین األبدي الصراع �إظهار وتهتم القانونیة، �الفضائح یشعت إجتماعیة یةفخل على وتقوم والعدالة،

 والظلم المتنفذین نوا�ا سوء صو�شخّ  الشر، عنصر د�جسّ  المسرحیة، في القاضي .والشر الخیر

 .دائماً  الضحا�ا هم والذین األبر�اء، على الواقع

 المآسي رتصوّ  ةتراجید� مسرحیات إلیهم أضاف بل الهجائیة الكومید�ات بتألیف مو�یرغ �كتف لم

 تصو�ر في وجرأته المؤلف، صراحة و�سبب السو�دي، الر�ف في الناس �سطاء �عانیها التي

 .�عرضها الترخیص يالسو�د الملكي المسرح رفض الواقع،



 إخراجها وتم الموافقة، على المسرح على المشرفة الهیئة أرغمت وغیرهم النقاد احتجاجات لكن

  كالسیكي �أسلوب اكتبت المسرحیتان هاتان .واإلعجاب التقدیر أعظم فنالت الملكي، المسرح على

 مو�یرغ آثار و�قیة المسرحیتین هاتین في النساء وتحتل . والحدث والمكان الزمان وحدة یراِعي

 و�تبها مسرحیاته، أقوى  من واحدة وهي "�عد یولد لم الذي ابننا" مسرحیة ففي دائمًا، األول الموقع

 قوة و�ین جهة، من أسرته أفراد �مصالح والمباالته الرجل ضعف بین مو�یرغ �قارن  1945 عام

 أفراد سعادة أجل من بنفسها للتضحیة الدائم واستعدادها �المسؤولیة شعورها وعلو المرأة  تحمل

 سعادة على المحافظة أجل من �صحتها تضحي القصة �طلة یلیناه فإنّ ، أخرى  جهة من أسرتها

 شخصیة هشاشة تقابلنا ، البطلة شخصیة قوة من نتثبت و�ذ ،واإلخالص �الحب جدیر غیر زوج

  .إرادته وضعف البطل

 والتحمل الصبر على الغر�بة وقدرتها المرأة  شخصیة قوة ظهرتُ  أخرى  مسرحیة هناك       

 السو�د رادیو خصص �الذات السنة هذه وفي ،1954سنة تمثیلها وتم "ورشیل لیة" وعنوانه

 �ستخدم مو�یرغّن فإ عموماً  .مو�یرغ تألیف من مسرحیات ثماني إلذاعة برامجه من طواالً  ساعات

حتى لو دارت حول  و�إنتقام حب� أ�ضاً  مواضیعه و�عالج القد�م، العهد أسلوب األحیان من كثیر في

 اإلنسانیة �العالقات الخاصة الخالدة القضا�ا بهذه تهتم التي فالمسرحیات ،والموت الحیاة

 .اسمه دستخلّ  التي هي الوجود�ة، والمشاكل

 والروا�ة مو�یرغ

 حیاة تصو�ر �حسن وهو ،العشر�ن القرن  في السو�دیین الروا�ة كتاب أعاظم أحد مو�یرغ �عد  

 من قاالش صراعهم وفي العیش، لقمة كسب أجل من الیومي، كدحهم في المعوز�ن الر�ف أهل

 تتجسد راسكنس والمعنونة روا�اته ىأول في .الموت إلى المعاناة بهم تؤدي ما و�ثیراً  .البقاء أجل

 الغز�ر�ة، لنوازعهم أ�طالها �خضع إذ الطبیعي، �المذهب موتأثرة وهي األدبیة مو�یرغ مواهب

 الكتاب فحیو�ة ذلك ومع .اإلعتیاد�ة الر�فیین ألحوال مماثلة تراجید�ا أجواء عموماً  علیها وتطغى

 ة.الكتا� في هاردي توماس أسلوب الذاكرة إلى و�عیدان قراءه، عن الملل یبعدان المرح، وأسلو�ه

 �عنوان والثانیة "العام الطر�ق عن �عیداً " �عنوان األولى روایتین، مو�یرغ أكمل 1930 سنة في

 اآلالت دخول قبل الفالحین، �حیاة الدقیقة معرفته تعكسان روایتان. ال "المحكمات القبضات"

 �جهده لهحق یزرع أن عتادإ  عجوز فالح أدولف": الثانیة ةالروا� �طل ة.الزراع الى الحدیثة

 و�أنه �أرضه، ومرتبطاً  العناد شدید إنساناً  كان .االثنتین ید�ه على إال معتمد وغیر الشخصي،



 هو یتشبث ،العصر ناسبت جدیدة حیاةً  لیبدأوا الخارج، إلى الهجرة أوالده �قرر وعندما .لها أسیرٌ 

 التظاهر إلى مضطراً  نفسه �جد النها�ة في الظروف، كانت مهما مبادرتهم، رافضاً  �أرضه

 هلكنّ  الزراعة، في المیكانیكیة اآلالت استخدام في الفالحین جیرانه مع التعاون  على �الموافقة

 �ختار وهكذا ،معهم تعامله تغییر �ستطیع ال أرضه أسیر أصبح وقد لهم، وعده تنفیذ عن �عجز

  .الموت قدوم غیر یتوقع ال �ائساً  وحیداً  لیعیش ذاتها، یاةحال اعتزال

 1939 سنة وفي شو�تهاور، تشاؤم من لمحات وفیها اإلنسان، غرور إلى ترمز الروا�ات هذه  

 التي "الرجل امرأة " روایته أما .فصولخمسة  من  مسرحیة إلى "المحكمات القبضات" روا�ة لحوّ 

 هاكان" فبطلها 1933 سنة نشرت التيو عشر، الثامن القرن  تسعینیات في أحداثها تدور

 و�ین بینه غرامیة عالقة تقوم أن �حدث ودیون، أسیر ولكنه ،ةللحر� متعطش رجل "انغیلسون 

 في للعمل حاجاته بین هاكان، نفس في التناقض فیخلق ،�افیل الثري  الرجل زوجة مار�ت السیدة

 "مار�ت" وعشیقته حقله تار�اً  الحر�ة، �ختار النها�ة يفو  ،ةللحر� تعطشه أو توقه و�ین أرضه،

 األخرى  هي وتنطلق قلبها، نداء مار�ت تطیع أخیراً   . المالئم الطر�ق اختیار في تتردد التي

 إلى الروا�ة مو�یرغ حّول سنوات عشر و�عد الزوجیة، بیت في السجن حیاة على الحر�ة مفضلة

 اإلنجلیز�ة إلى ترجمتها عند المسرحیة لكنّ  ذاته، العنوان مستخدماً  فصول خمسة ذات مسرحیة

 أ�سن مسرحیة موضوع من قر�ب ظاهر، هو كما والموضوع "الرغبة تحقیق" عنوان لها وضع

 ."الدمیة بیت"

 ونشوة الحب، عاطفة لطف جسدت إذ كماًال، مو�یرغ أعمال أشد "الرجل امرأة " روا�ة النقادّد َ�ع

  .اإلنسان لدى الطبیعیة الرغبات تحقیق

  اإلجتماعي والنقد مو�یرغ

 مشاكل حول 1935 _ 1939 بین كتبها التي "أرضنا إنها" المعنونة مو�یرغ ثالثیة تدور   

 ینصب ال بتاالك إهتمام نّ أ على ،الحر�ة قضیة المشاكل تلك وأهم ه.وهموم الحاضر العصر

 �طل .البشر لكل وطن �صفتها كلها األرض على و�نما صغیر، فالح �ملكه حقل مجرد على

 أسیر یبقى أن یرفض سماالند قرى  إحدى أبناء من صغیر فالح هو تور�نغ كنوت الثالثیة

 في الحر�ة، مفهوم لد�ه دتجسّ  التي المدینة، إلى و�خرج والتحرر، اإلنطالق إلى و�تطلع أرضه،

 إلى ةالعود �قرر ،نةس وثالثین خمساً  العمر من یبلغ وحین ،العبود�ة مفهوم القر�ة تجسد حین

 إنشاء على شبابها مع �عمل القر�ة في المرة هذه ة.المدین في عمله تفاهة من هر�اً  القر�ة،



 الوقت هذا في. التعاون  وروح الزمالة روا�ط بینهم ي وتقوّ  إزدهارها على تساعد إشتراكیة تعاونیات

 العالمیة الحرب رذن األفق في والحت روتها،ذ بلغت قد والفاشیستي النازي  اإلرهاب موجة تكون 

 و�بدأ الحرب، قضیة إلى نفسه مو�یرغ لشخصیة انعكاس هو الذي" كنوت أفكار فتتوجه الثانیة،

 الوسائل وماهي اإلنسان، أخاه اإلنسان �قتل تبر�ر أو عذر و�أي اإلنسان حقوق  عن �التساؤل

 .محلها و�حل السالم �سود أن أجل من األرض سطح على الحروب تمنع أن �مكن التي الناجحة

 �عد تتصاعد صارت التي اإلرهاب وتیارات العنف موجات لتحمّ  مو�یرغ رفض المبكر شبا�ه منذ

 و�عد  .قوتها و�ستعادة اإلنتقام في ورغبتها فیها ألمانیا هز�مة منذ أو األولى، العالمیة الحرب

 اهتمام تحول لفنلندا، السوفیت واحتالل الثانیة، الحرب سني أوائل في ولونیابل الناز�ین احتالل

 السو�د وطنه واستقالل الحر�ة عن الدفاع موضوع إلى الحروب، ومنع للسالم المناداة  من مو�یرغ

 .القر�ب الخطر وجه في

 الناز�ة، ألمانیا عدوانیة إلى ترمز التي "المساء هذا انطلق" العظمى روایته ظهرت وهكذا 

 بها یتذرعون  و�نما أنفسهم، الناز�ون  �صدقها ال سقیمة شعارات تحت وللبشر للشعوب واضطهادها

 �ارون  هناك .عشر السادس القرن  خمسینیات في تقع الروا�ة أحداث وطمعهم، همجیتهم لتبر�ر

 العمل على المساكین الفالحین �إجبار شرطتها مدیر �قوم ألرضه، المجاورة البلدان �جتاح ألماني

 للقوى  وعلخضا یرفض سماالند مقاطعة أبناء من هو واحد الح. ف "سخرة" أجور بدون  عنده،

 �قیة استسلم فیما لوحده، ولو النها�ة، حتى وحر�ته شرفه عن الدفاع على و�صرّ  مةشاغال

  .سواه  جمیعاً  الفالحین

 الشجاع، الفالح �جد ال أخیراً  .الحرب في أللمانیا والنرو�ج الدانیمارك الستسالم تلمیح هذا في

 علیه �عثرون  الخونة، من وأنصارهم المعتدین لكن لألمن، التماساً  الغا�ة إلى اللجوء من ُبداً 

 إلى تتحول القروي  هذا �طوالت أنّ  ذلك هدرًا، یذهبان ال ودمه كفاحه فإنّ  ذلك ومع .و�قتلونه

 أجل من الناس أخیار تعاون  و�ضرورة اإلنسان، �كرامة یؤمنون  الذین كل �ه يد�قت حي نموذج

   .وعدوانیتهم األشرار هجوم صد

 تحت بدفنها الشهداء أحد بدم ملوثة خشبیة هراوة إخفاء على المناضلون  �حرص الروا�ة في   

 األساسي المشجع و ئیسيالر  زالمحفّ  هي الهراوة هذه .األعداء علیها �عثر ال كي التراب،

 للعیان الهراوة تظهر المقاتلین، النصر یتم وحین ،الظروف كل في الكفاح مواصلة على لمقاتلینل

  .إلیه القاتلة الضر�ة وتوجیه، العدو لسحق طر�قهم في المناضلون  یرفعه الذي العلم وتصبح



 الحرب أثناء السو�د�ة الحكومة إلى موجه شدید تو�یخ وفیها لمو�یرغ أخرى  نقد�ة روا�ة هناك

 للرقا�ة أمنیاً  جهازا فأنشأت الناز�ین ألوامر ورضخت األحرار أفواه  كممت ألنها الثانیة العالمیة

 الموقف بهذا مو�یرغ �كتف ولم آرائهم عن التعبیر من الناس ومنعت والمطبوعات، الصحف على

 الحكومة، تهاجم مقاالت 1943 _ 1940 بین السو�د�ة الصحف إلى یبعث راح و�نما الجرئ،

 تقوم كانت أنها مع أراضیها، �عبور لأللمان سمحت التي السلطات وتذم الرقا�ة، نظام وتنقد

  سنة واحد مجلد في وصدرت ُجمعت ة. هذه المقاالتالمستقل األور�یة الدول على�اإلعتداء

1953. 

 الصحي الَملح السیاسة، جسد في الَملح �كون  أن الكاتب واجب" قوله النقد�ة مو�یرغ آراء من 

 مقاالت" كتا�ه المیدان هذا في القو�ة مؤلفاته ن. م "التعفن من المجتمع �حفظ الذي الطعم الحاد

 الظلم لمقارعة إلخ ومباحث ومسرحیات روا�ات من آثاره كل في ىسع قدو  ،1973 "الكفر في

 بالصل مو�یرغ، شخص في السلطة في المتنفذون  یرى  أن عجب فال والسیاسي، االجتماعي

 للجمهور �النسبة أما .دوماً  نفوسهم تخزُ  التي الحاّدة والشو�ة السكوت، �عرف ال الذي الصاخب

 ة أ جر  واألشد والمقاتل البطل مو�یرغ من جعل الذي األثر هي "المساء هذا انطلق" روا�ة كانت فقد

 في سینمائي فیلم إلى ثم ،1942عام في مسرحیة إلى الروا�ة لتحوّ  أن �عد سیما ال اب،الكتّ  بین

 .ذاتها السنة

  والوهم الحقیقة
 السیاسیة آرائه أجرأ عن بواسطتها مو�یرغ رعبّ  ذاتیة سیرة "صغیراً  كنت حین" روا�ة تعتبر  

 والتر الكتاب �طل .مستمرة مازالت العالمیة والحرب 1944 سنة ت فينشر  ، وقدواإلجتماعیة

 رتأثّ  صباه في. أخطار من ذلك كلفه مهما الحقیقة عن �احث النزعة، إنساني رجل سترانغ

 طول �عد .اإلنسان وحر�ة السالم عن والمدافعة الحرب لوحشیة المعاد�ة تولستري، لیو �كتا�ات

 وحتى والدینیة والعسكر�ة واالجتماعیة السیاسیة المؤسساتّن أ إلى سترنغ والتر یتوصل التجارب

 تختبئ معقدة وسائل إال لیست كلها إلخ إلخ والصحافة السیاسیة واألحزاب الثقافیة المؤسسات

 في سیما وال ومكان، زمان كل في المجتمعات على المسیطرة القوى  طر�قها، عن أو وراءها

 .واألنانیة والضیقة التا�عة ةالذاتی مصالحها تحقیق أجل من المؤلف، فیها عاش التي السو�د

 لتطوره انعكاس هي اآلراء وهذه نفسه مو�یرغ آلراء انعكاس هي "ترانغ والتر" آراء أنّ  واضح

 و�نما ،السیاسیة واألنظمة المؤسسات تلك �فضح �كتف لم هأنّ  على .واألخالقي والروحي العقلي



 للوسائل التصدي على جمیعاً  مؤلفاته في الجماهیر ض�حرّ ظّل و  والعصیان للتمرد رمزاً  ظل

  .النصر كسب أجل من األحرار تعاون  إلى و�دعو القوى، تلك تعتمدها التي الخبیثة

 ،"والتر" �طلها هدف هو الذاتیة للسیرة المر�زي  الدافع �أنّ  "صغیراً  كنت حین" روا�ة قارئ  �حس 

 یدافعوا أنهو  رأ�ه، في جمیعًا، والسیاسي والصحفي الكاتب وواجب كاتبًا، �صبح أن في األول

 التي الغر�بة والمقارنة، �صدق ومتاعبهم آالمهم و�عكسوا العادیین الَمنسیین الناس حیاة عن

 أو حینًا، لسخر�تهم یتعرض حوله، لمن معلوماته إخالص �كل ینقل حین أنه "والتر" إلیها یتوصل

 الحقیقة، �سمعوا أن على أنفسهم مخادعة �فضلون  الناس أنّ  ذلك أخر، حیناً  تصد�قهم لعدم

 .المعرفه تعقید على الجهل �ساطة و�ؤثر الواقع، �حب مما أكثر الوهم إلى یرتاح واإلنسان

 تكاد التي أراءه فیها �علن التي المعري  العالء أبي أشعار استذ�ار من لنا البد ،المقام هذا في  

 أقوال منو  ،ةسن �ألف السو�دي األدیب سبق المعري  شاعرنا أنّ  مع مو�یرغ ألفكار مطا�قة تكون 

  : لزومیاته في المعري 

 الموارد خبیث من تجرع أو فمت     :    كلها الموارد عمّ  كدراً  أرى 

  طرقا طرقاً  تصد�قه إلى أ�ائوا حتى      :    بباطله یرضوا لمن یردد مین

 رجم غضائب فهم صدقت ومتى      :     بباطل أتیت وقد إلیك ضحكوا 

  سلطان الوالین من مصر كل في      :     .مسلطة شیاطین األنام ساس

 كاذب وتصدیق منا خبرةٍ  على      :      صادقٍ  تكذیب الرزء أدام ومما

 الشیع له إكراماً  وتجمع ،�طلٍ      في و�نطق حق، عن �سكت والمال

 

 "الهجرة ر�اعیة

 .الشمالیة أمر�كا إلى السو�دیین هجرة حول أحداثها تدور روا�ة �كتا�ة مو�یرغ شرع 1947 منذ   

 أجزاء، أر�عة ذات روا�ة كان المجهود ذلك نتیجة. سنة عشرة اثنتي �عد إال كتابتها من ینته ولم

 من نسجت وقد السو�دي، األدب كالسیكیات من �عد فیما وأصبحت صفحة، ألفي استغرقت

 تهم التي المسائل أخطر وتعالج المحتوى، فلسفیة وهي .األخرى  روا�اته كل من استلها خیوط



 العائلیة، والعالقات والموت، الحیاة ومعنى الفرد، وحقوق  الحر�ة، كمفهوم المعاصر، اإلنسان

  .إلخ والدین

 .شخص ملیون  زهاء مع  الشمالیة أمر�كا إلى السو�د من فیلهیلم هاجر 1930 _ 1840 بین   

 روایته لبطل وقع كما تماماً  الیومیة الحیاة من أساسیاً  جزءاً  أمر�كا كانت مو�یرغ لعائلة و�النسبة

 أما الشباب، عیون  في الذهبیة، والفرص األحالم أرض تمثل أمیر�ا كانت ."صغیراً  كنت حین"

 تعني أمیر�ا كانت فقد الوطن، في البقاء وآثاروا الهجرة، رفضوا الذین أو هاجروا الذین الشیوخ

  .الخلود أو الفناء إما لهم

 ،1952 "الطیبة األرض و�لى" 1949 "المهاجرون " هي األر�ع، الرو�ات عناو�ن  

 إلى جمیعاً  استندت الروا�ات هذه ،1959 "الوطن إلى الرسائل وآخر" 1956 "والمستوطنون "

 كما الفوتوغرافیة، والصور الصحف، وأوراق الكنیسة، وأوراق والرسائل الیومیات مثل دقیقة، وثائق

 متقطعة سنوات أر�ع مدة ومینیسوتا كالیفورنیا في أقام فقد نفسه، الكاتب مشاهدات على اعتمدت

 الروا�ة، هذه بواسطة الناس إلى إ�صالها مو�یرغ أراد التي الرسالة كانت .1955 _ 1948 بین

 ."واإلكراه  القصر من لإلنسان فائدة أكثر الشخصیة تطو�ر وفرصة الحر�ة أن" هي

 في أو الكبرى  المدن في �ستقروا لم أمیر�ا، إلى هجرتهم عند مو�یرغ، ر�اعیة أ�طال إن    

 في الجدیدة مواطنهم یبنون  نجدهم إنما األرض، یزرعون  أو �حرثون  كانوا وقّلما الخصبة، السهول

 .مؤلفاته كل في حاضرة عمومًا، والبحیرة النائیة، البحیرات شواطئ عند أو العذراء، الغا�ات

 عند والغا�ة .الغا�ات خیرات من أو البحیرات، في السمك صید محصول من �أتیهم ورزقهم

 و�عض .للحیاة جدیدة معانٍ  عن یبحثون  روا�اته وأ�طال الحر�ة، إلى اإلنسان توق  تمثل مو�یرغ

 �طمعون  حین أمیر�ا، صحاري  في یتیهون  أو واإلحباط، األمل لخیبة یتعرضون  روایته شخوص

 االنفكاك �مكنهم ال الذین األشخاص وهناك .األبد إلى آثارهم وتفقد الذهب، على العثور في

 هؤالء من الوطن، في األولى حیاتهم لنمط دائم حنین في وهم السو�د، األصلي وطنهم عن روحیاً 

 األرض مع التكیف عن عاجزة فهي أوسكار، كارل :الر�اعیة أ�طال أحد زوجة "كر�ستینا"

 ال ولذلك .أمیر�ا في تعیش وهي حتى مغادرته �مكن ال الذي الوطن السو�د، وتبقى الجدیدة،

 التقوى، شدیدة متدینة امرأة  كانت لقد .والغر�ة الوحشة مشاعر غیر أمیر�ا في الحیاة من تعرف

 وتجد الغر�ة، آالم تحمل على �عینها الذي هو هذا و��مانها المسیح، إله في كلها ثقتها تضع



 من التفاح بذرة جلبت قد و�انت حد�قتها، في زرعتها التي التفاح شجرة رعا�ة في األوحد العزاء

  .�السو�د سماالند إقلیم

 الحب أوسكار، كارل بزوجها كر�ستینا یر�ط الذین العمیق للحب مؤثرة صورة مو�یرغ یرسم    

 سیكون  الحب هذا لكن .أبداً  ینقضي ال الذي والعمل الكدح على القائمة حیاتهما �ظلل الذي

 واإلجهاضات الجدد، لألطفال الوالدات توالي جسدها أنهك فقد كر�ستینا، وفاة عن المسئول

 تستطیع ال الشدید لتقواها لكنها األخیرة أ�امها في الحمل من �حذرونها األطباء أن ومع المتعاقبة،

 إن .وفاتها إلى یؤدي جدید، إجهاض النتیجة تكون  الرغبة، عند مقار�تها من زوجها تمنع أن

 أحد ال إذ سدى تضحیتها طبیعیًا،وتذهب أمراً  �عد لها حدث تمامًا،وما واقعیة كر�ستینا شخصیة

 من العظمى تضحیتها عن جزاؤها هو وما .مأساتها عن �سأل أو �حزن  أو یتعجب أن له �خطر

 تضحیات عن السكوت یتحملون  ال الناس، عباقرة من ضئیلة قلة فهناك ذلك ومع .تحب من أجل

 الواقع الظلم على الموافقة رافضین نفسها الطبیعه على حتى االحتجاج صوت و�رفعون  النساء،

 الذي المعري، العالء أبي العظیم العرب شاعر هؤالء من .ومكان زمان كل في اإلناث، على

  _: �قول فهو .الطبیعه وجه في االحتجاج صوت رفع على جرؤ

  !اتصل بهن أذاةٍ  حبل النساء في حادثاً  حبالً  أرى 

 الحیاة إدامة عبئ كل تضع إذ األنثى على قسوتها في الطبیعة على اعتراضه یردد أشعاره وفي

 من أ�ضاً  كان مو�یرغ أن على  .األبد�ة تضحیتها على مكافأة أ�ه لها تقدم أن دون  األنثى، على

 مهتماً  كان العظیمه روایته في لكنه علیهن، الواقع الظلم ورفض النساء عن الدفاع في المخلصین

 أمور من حوله یرى  ما ینقل واقعي كفنان اإلنسانیة، الشخصیات لمختلف متباینة صور بنقل

 واجبات أهم أحد هو الصادق النقل هذا ومثل  .�الفعل القائم للواقع تز�یف أي و�دون  �صدق

  .العظیم الفنان

 

 األرض سطح فوق  اإلنسان وقت •

 المعنونة 1963 سنة الصادرة روایته في أخیرة مرة الهجرة موضوع إلى مو�یرغ عاد         

 .حیاته خالق هو نفسه اإلنسان إن  :الروا�ة لهذه الرئیس الموضوع كان "األرض فوق  وقت"

 كهل هناك .األرض على �عیش وهو وقته إستخدام �حسن أن فعلیه ثم من .معناها ومبدع



 من كسبه ما كل هما والغر�ة الوحدة �أن أخیراً  �كتشف "كارلستون  ألبرت" اسمه أمیر�ي سو�دي

 إلى رجع و�ذ .والسعادة للنجاح التماساً  یوماً  إلیها هاجر التي أمیر�ا، الجدیدة البالد إلى هجرته

 وحیداً  �قیم أن اضطر أمیر�ا في .جدید من والغر�ة الوحدة غیر فیه �جد لم السو�د، األول وطنه

 أ�امه ومضت  .�عید بلد من قادم غر�ب كإنسان فیه و�عیش فندق، داخل مستأجرة غرفة في

 الراحة غیر فعالً  یتمناه ما یبق لم النها�ة في  .معنى أو هدف أي دونما قاتلة وحدة في جمیعاً 

  .والموت

 تم 1967 ومنذ الذ�ر�ات استعادة على تعتمد مسرحیة إلى الروا�ة هذه مو�یرغ حول �عد فیما    

 .السو�د في ناجحاً  تلفز�ونیاً  مسلسالً  أصبح كما كثیرة، مسارح على تمثیلها

 ألبرت فیهم المهاجر�ن، من روا�اته أل�طال اإلطالق على مشابهة مو�یرغ حیاة تكن لم       

 ثم من یتعرض ولم وطنه، في دائماً  �قي بل بلد أي إلى یهاجر لم مو�یرغ أن ذلك كارلستون 

 حیاة السو�د في �عیش دائماً  كان .أمیر�ا إلى المهاجر�ن عن ر�اعیته في �عرضها التي للمتاعب

 .إطالقاً  الوطن مغادرة في أو تغییرها في �فكر ولم شدیدة طبیعیة ثقافیة

 وقد  .السو�د وطنه تار�خ كتا�ة إلى منصرفاً  الصغیر، منزله في انزوى  حیاته سني أواخر وفي 

 "الخونة أرض" وعنوانها الموت قبل روا�اته أخر یؤلف أن إلى الوسیط للعصر دراساته أدت

 القرن  أوائل في والدانیمارك السو�د بین شبت التي الحرب مآسي عن الستار تز�ح وهي  .1967

 تعكس و�نما وحدها، الحرب تلك كوارث تصو�ر على �قتصر ال والكتاب  .للمیالد عشر السادس

  .وزمان مكان كل في الحروب في الناس �سطاء معاناة

 لم ضخم، كتاب وهو "السو�دي الشعب تار�خ" كتا�ه هو مو�یرغ �ه اشتغل أدبي عمل آخر   

 كذلك التار�خ، عبر العادیین الناس حیاة إبراز هّمه و�ان. مجلدین غیر منه �كمل أن �ستطع

  .عشر والسادس عشر الخامس القرنین خالل السو�دي الشعب مناضلي �عض �طولة إبراز

 عجز كما ، سبیالً  النوم إلى �جد �عد ولم الجسد�ة، آالمه ازدادت الثالث المجلد �كتا�ة بدأ وحین

  .داره من القر�بة البحیرة في میتاً  وجد 1973 "آب" أوغست 8 وفي النها�ة، في الكتا�ة عن

 الرو�ات بین كتبه في الدائم تنقله كان  .لمو�یرغ �النسبة للحیاة أسلو�اً  الكتا�ة كانت   

 الصحفي، فضول �متلك كان والتجدید، للتغییر حبه على عالمه إلخ والمقاالت والمسرحیات،

 و�صرار السالمه، على األدیب وحرص الدقة، إلى اللغوي  وتوق  المعرفه، إلى المؤرخ وظمأ

 عدیدة ألجیال خالداً  الروائي مو�یرغ عالم یبقى وسوف المنطقي، التفكیر التزام على الفیلسوف



 القادمة العصور لقراء والسرور المتعة مقدمة المستقبل في روا�اته شخصیات ستخلد كما قادمة،

  .العالم بلدان من كبیر عدد في
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 ألدب والمصدرة المنتجةالرائدة  البلدان أهم حدأ الحاضر، عصرنا في السو�د، تعد         

 الروائیة إلى عاد الشهرة لهذه السو�د اكتساب في األول الفضل أن القول الممكن ومن .األطفال

 كاتب أي �حظ لم حین في األجنبیة، اللغات عشرات إلى مؤلفاتها ُترجمت التي لندغر�ن استر�د

  .الغیرلوف سیلما ذلك في �ما الفرصة، هذه �مثل آخر سو�دي



 العاصمة إلى وانتقلت 1907 عام السو�د جنو�ي سماالند إقلیم في لندغر�ن استر�د مولد كان   

 وصولها عند كانت "1997" حتى لبثت حیث العمر، من عشرة التاسعة بلوغها عند استو�هولم

 طفلتها وتر�یة عیشها كسب أجل من العمل إلى واضطرت زواج دون  من مولوداً  تنتظر العاصمة

 في النشر دور أكبر احدى لدى عملت 1970 _ 1946 بین قصیرة �فترة ذلك �عد ولدت التي

 هذه في �العمل الستمرارها و�ان .وقصصها روا�اتها أغلب ُطبعت المؤسسة هذه وفي .استو�هولم

 فإن لذلك إصداراتها، في التآثیر ذوي  المشرفین من أصبحت إذ لها، �النسبة عظمى أهمیة الدار

 إلى قصصها ُحّولت وقد متباینة، واجتماعیة ثقافیة وأوساط حقول في اسُتخدمت روا�اتها

 لندغر�ن استر�د فإن كذلك وتلفز�ونیة، سینمائیة وأفالم كارتون  وأفالم موسیقیة وقطع مسرحیات

 أعمالها كل وفي .والتلفز�ون  اإلذاعة محطات عبر بنفسها روا�اتها من فصوالً  ُتلقي أن اعتادت

 وتفهمها والبراعم والبذور للظهور شغفها تجلى كما الر�فیة سماالند مقاطعة أجواء تنعكس األدبیة

  .أهلها وأحوال سماالند ألوضاع

 .مكان كل في لندغر�ن استر�د شهرة ذاعت 1944 سنة في "ماري  بر�ت أسرار" كتابها �ظهور  

 اعترفت �عد فیما .الصغیرات للبنات موجهة قصة وأفضل كبیرة، أدبیة �جائزة فاز قد الكتاب كان

 المؤسسة كانت .الجائزة هذه لها وفرتها التي السعادة لها �حقق لم آخر، تكر�م أي �أن الكاتبة

 ترسیخ وعلى "اإلنسان حیاة في العائلة أهمیة على التأكید" اشترطت قد المسا�قة أجرت التي

 یتبادلها رسائل هیئة على مكتو�ة والروا�ة" اآلخر الجنس مع العالقة في �المسئولیة الشعور

 وعندما .تماماً  المؤلفة حیاة من الضد على وذلك وثیقة عائلیة عالقات بینهم تر�ط أشخاص

 بیت ر�ة هي الفائزة الحكا�ة كاتبة أن اكتشفوا حین الذهول أخذهم القصص، لتقییم الحكام اجتمع

 المرأة  هذه له تم �ما علم على �كونوا لم �الطبع لكنهم والكتب، الثقافة �عالم لها صلة ال مجهولة،

  .الغیب عالم في تزال ال كانت عجیبة مواهب من

  Pippi Langstrumpf الطو�ل الجورب بیبي حكا�ة •

 في ظهر أطفال كتاب أي من أكثر والجدل االهتمام من : الطو�ل الجورب بیبي روا�ة أثارت

 "العشر�ن القرن  صبیة" مكان كل في تلقب صارت "بیبي" الروا�ة �طلة إن حتى .العشر�ن القرن 

 من ضئیالً  عدداً  إن .العالم أنحاء كل في شعبیة القصص أشد الیوم حتى الروا�ة هذه تزال وما

 �ضطر أن أي أوطانهم، في الضرائب لدوائر المشاكل �سببوا أن �مكن األطفال قصص مؤلفي

 عدداً  ذلك من وأقل واحد، كتاب �سبب ضرائب قانون  إلى جدیدة بنود إضافة إلى فیها المسئولون 



 لكن الحیاة، قید على یزالون  ما وهم أوطانهم، طوا�ع على صورهم یروا أن �مكن المؤلفین من

 الصحف أصدرت السو�د في .لندغر�ن استر�د العالمیة للروائیة �الضبط حدث ما هو ذلك

 إن "بیبي" روا�ة صدور على قرن  نصف مرور �مناسبة 1995 سنة إضافیة مالحق والمجالت

 الزمان من قرن  نصف منذ ذاتها المتواضعة شقتها في تقیم الیوم حتى زالت ما لندغر�ن استر�د

 سنة ذلك حدث" التالي الشكل على "بیبي" روا�ة ظهور كیفیة روت وقد �ستو�هولم 1997 في

 علیها أقص لیلة كل جانبها إلى أجلس و�نت الرئة، بذات مصا�ة كار�ن ابنتي كانت .1941

 لي احك :فأجابت اللیلة؟ لك أحك أن تر�دین ماذا : سألتها اللیالي احدى في .المالیة الحكا�ات

  "القصة على الغر�ب العنوان هي أطلقت هكذا ."الطو�ل الجورب بیبي" قصة

 ففكرت الفراش والزمت قدمها، رسغ في �التواء لندغر�ن استر�د أصیبت سنین بثالث ذلك �عد   

 االنتهاء �عد .مرضها أثناء كار�ن ابنتها على سردتها التي الحكا�ات كل وتدو�ن الفرصة، �انتهاز

 مسا�قة ُأقیمت ثم .ُرفضت لكنها القصص، لهم وقدمت طباعة، دار عن �حثت الكتا�ة من

 تحولت اللحظة تلك من .األولى �الجائزة لندغر�ن استر�د مجموعة ففازت األطفال، لقصص

 من ُطبع ولقد .األرض أرجاء عبر شهرتها وطارت السو�د أ�طال احدى إلى لندغر�ن استر�د

 أشهر من عشرة بین واحدة عدت و�ذلك أجنبیة، لغة ستین في كتا�اً  سبعین من أكثر مؤلفاتها

 األفالم عن فضالً  سینمائیًا، فیلماً  في أر�عین من ألكثر مواضیع روایتها وأصبحت العالم أد�اء

 على المشرفة للهیئة الالذع النقد یوجهون  المثقفون  صار السو�د وفي .التلفز�ونیة والمسلسالت

 طر�ق عن السو�د، خدمت التي المرأة  إلى الجائزة منحها لعدم للمستحقین، نو�ل جوائز تقد�م

 لندغر�ن استر�د فلیست ذلك ومع البالد عظماء من آخر عظیم أي فعل مما أكثر الرائعة، روایتها

 ال فأنا .نو�ل جائزة لي منحت لو أموت سوف تقول وهي .الجائزة تلك مثل خلف یلهث ممن

 وعناو�ن طعامي سیرة وهیئة الطعام وجبات حول المعهودة وأسئلتهم الصحفیین مالحقة أتحمل

 آلة هناك أبهة، أو ثراء عالمة أي توجد ال الجدران الرماد�ة شقتها وفي .مكتبتي في الكتب

 تخونها عینها بدأت فقد القصص، تؤلف تعد لم لندغر�ن استر�د لكن مكتبها، على قد�مة طا�عة

 الورق  ر�بتیها وعلى فراشها، في تجلس أن التألیف عند عادتها ومن .العمر في تقدمها �سبب

  .تنهكها صارت الصحفیة المقا�الت إن ثم .الجدیدة قصصها لمواضیع أقالم رؤوس علیه تسجل

 صلة أ�ة لي تكن لم لو وأتمنى لندغر�ن، استر�د تدعى التي المرأة  هذه أكره صرتُ  أحیاناً " :تقول

 نساء خمس أشهر بین معدودة األخیرات الخمس للسنوات ظلت أنها من الرغم وعلى !بها

 السو�د جنو�ي في ولدت لقد .األضواء تحب ال منزو�ة، امرأة  وماتزال كانت فإنها سو�دات،



 الحقول بین حرة أ�امها تقضي التي السعیدة والصبیة .بینهم الثانیة وهي أبناء، أر�عة لهما لوالدین

 هذا في تقول .حداثتها عهد في الشخصیة تجار�ها تمثل إنما قصصها في الر�ف في والبساتین

 أبي �ملكه ما أعز كان .صباي عهد في مني وحر�ة "سعادة أكثر صبي هناك �كن لم" الموضوع

 مغطاة كانت حقولنا أراضي أن ذلك !األحجار أثقل حمل على قدرته تؤ�د تأهیلیة شهادة

 ومع والحصى، األحجار من األطنان آالف من تنظیفها �عد إال ممكناً  زرعها �كن ولم �الصخور

 والمیاه النقي الهواء حیث الجمیل، الر�ف ذلك في األطفال أسعد من وأخوتي أنا كنتُ  فقد ذلك

 اآلن واختفى زال قد البد�ع العالم ذلك .أ�ضاً  الشرب وعلى السباحة، على المشجعة الصافیة

 .تماماً 

 في معارفها من عائلة رعا�ة تحت كار�ن طفلتها تترك أن لندغر�ن استر�د اضطرت     

 فراقها على وصبرت الطفلة، حیاة من األولى الثالث للسنوات كو�نهاغن �العاصمة الدانیمارك

 ذلك �عد بنفسها، برعایتها والقیام استرجاعها واستطاعت المال من كافیاً  مبلغاً  جمعت أن إلى

 في لندغر�ن تقول 1986 عام منه ابنها توفى كذلك 1952 عام توفى الزوج لكن األم، تزوجت

 على هللا معاتبة إلى �الحاجة أشعر أحیاناً  المتوفي، ابني إلى والشوق  �الحسرة أشعر كما" ذلك

 ."أبو�ه حیاة أثناء ابن �موت أبداً  �سمح أال وأتمنى الظلم، هذا

 كما الفتره، تلك في كتبتها التي حكایتها في الموت وقوع تكرار تفسر المحزنة األحداث هذه  

 قصة في وحیداً  �عیش الذي الطفل أن .الحكا�ات تلك في المتوحدین األطفال وجود كثرة تبرر

 توجد ظهره وعلى السطح، فوق  مقیماً  خیالیًایتصوره صد�قاً  لنفسه �خترع "السطح فوق  كارلسون "

 ال عائلة مع �عیش متشرد طفل "ابني میو،" قصتها و�طل .شاء متى الطیران على تعینه مروحة

 "األسد قلب األخوان" وقصتها .�عیدة �الد من إلیه تأتي جنیة لدى والود الحنان �جد لكنه �ه تهتم

  .الموتى عالم أسرار ذلك �عد و�كتشفان صغرهما، في �موتان شقیقین حول تدور

 شرفة في �عیش صغیر �حصان وتحتفظ الحرة، المرحة الحیاة أسلوب تمارس التي "بیبي" أما  

 للحر�ة حتى بل الصبیان لكل مثالي نموذج فهي ألیف، صغیر قرد وحدتها في یؤنسها كما بیتها،

 أهم �عض هاجمتها فلقد الكبار، عالم في كبیراً  تعاطفاً  تجد لم بیبي شخصیة أن على .األنثو�ة

 على سلبي أخالقي تأثیر ذا �كون  قد الحرة، حیاتها أسلوب �أن مدعیًة، السو�د�ة الصحف

 لكن .سناً  منها األكبر الناس مع تعاملها في األدب �سوء أخرى  صحف اتهمتها كذلك الصغار،

 من والرجعیین للمحافظین أبداً  أكتب ال أنا" �القول علیها وترد االتهامات هذه كل ترفض لندغر�ن



 ماضي في أنا، كنتها التي الصغیرة أكتب أنا للصغار، حتى أكتب ال إنني بل الجامعات، أساتذة

 ."اآلن حتى نفسي في �قا�اها وماتزال أ�امي،

 على ساعدت �أنها اتهموها فلقد. أ�ضاً  سیاسیة تأثیرات لیندغر�ن استر�د لحكا�ات أن والواقع

 وصلت القرن، من السبعینیات أوساط وفي ،1967 سنة االشتراكیة الد�مقراطیة الحكومة سقوط

 في صر�حاً  اتهاماً  المالیة وز�ر إلیها وجه وقد %102 إلى الخاصة مدخوالتها على الضرائب

 المعجبین من إلیها وردت التي الرسائل آالف بنشر علیه فردت وروایتها، حكا�اتها �سبب البرلمان

  .�أدبها

 أشهر ستة �عد لكن ضدها، شرع الذي البند عّدل ثم نفسه، "�المة أولف" الوزراء رئیس زارها لقد  

 .متوالیة سنة أر�عین مدة السو�د حكم في استمرت التي الحكومة االنتخا�ات، في سقطت فقط،

 الثمانینیات أواخر وفي .الفشل ذلك في دور أي لها �كون  أن تنفي لیندغر�ن استر�د أن على

 جدیداً  بنداً  "كارلسون  انغفار" الوزراء رئیس وأدخل .�البیئة العنا�ة قضا�ا في السیاسي ثقلها استغل

 تكر�میة كهد�ة السو�د، في الحقول حیوانات حما�ة أجل من لیندغر�ن، استر�د �اسم القانون، في

 فعاًال، لیس فالقانون  ذلك ومع" تقول لیندغر�ن لكن .الثمانین میالدها ذ�رى  �مناسبة لها

 تحترم لم إن إنك .لمصالحهم استغاللها �ستطیعون  القوانین، في ثغرات دائماً  �جدون  والساخرون 

 تهتم أن یتضمن إنساناً  تكون  وأن .البالغین الكبار حتى بل األطفال تحترم فلن الحیوانات،

 ."كانوا أ�اً  �الضعفاء

 �قوة شجبت كما األور�ي، االتحاد في السو�د دخول ضد المعارضة حملة لیندغر�ن قادت  

 في للتفكیر وقتاً  تجد ال  إنها _: لیندغر�ن تقول .النوو�ة للتجارب شیراك عهد في فرنسا استئناف

 على لكنها .العمر في تقدمها مع الیومیة، حیاتها في أعباءٍ  من تتحمل ما كثرة �سبب الموت،

 قولها على تعقب ثم .المعاصر العالم في الغر�ة من بنوع تشعر صارت شئ كل من الرغم

 وداللة له، تحدیداً  مرات، ثالث الموت كلمة بتردید منا كل تلفونیًا،تبدأ شقیقتي أكلم حین" ضاحكة

  .اآلن حتى الوسیلة بهذه الموت مقاومة في نجحنا لقد .منه خوفنا عدم على

 .الخاص أدبهم لألطفال �كون  أن األر�عینیات خالل الصادرة روایتها في لیندغر�ن هدف كان   

 قصصها أشخاص أن إال التراثي، السو�دي األدب �أ�طال أكیدة صلة ذو روایتها أ�طال أن ومع

 السو�دي القارئ  اعتاد لقد .التراث في السو�دیون  �قرأه  أن اعتاد لما تماماً  مغایر بلسان یتحدثون 

 أذواق مع تتالئم كما النحو�ة، األخطاء تتجنب فصیحة سلیمة لغة ذات األطفال قصص تكون  أن



 وغر�ب جدید �أسلوب یتكلمون  فالصغار لیندغر�ن استر�د مؤلفات في أما .الراقیة المهذ�ة العوائل

 المنشورات من أطفالها لغة استقت "بیبي" عن قصصها مسلسل في مثالً  أحیانًا، اآلذان على

 و�راءة الكبار متهك بین �جمع مر�باً  أسلو�اً  وطورت و�الهجاء، �الفكاهة المتخصصة الصحفیة

  .السابق في األطفال كتب في مطروقة غیر ألفاظ استخدام في تترد ولم واحد، آن في األطفال

 وهي السا�قة، العصور أطفال دون  العشر�ن القرن  أطفال تصور و�أنها تبدو "بیبي" وروا�ة  

 كتاب الروا�ة إعتبار و�مكن الشدیدة، وحیو�تهن الصغیرات الفتیات جرأة  على خاص �شكل تؤ�د

 قمع ضرورة من التقلید�ة المجتمعات في قراءته على الناس اعتاد مما الضد على للبنات تحر�ر

 طبائعهن تتطلبه كما ولیس المجتمع، لهنَّ  یر�د كما �كنَّ  أن أجل من طفولتهن، منذ الفتیات

 السخر�ة تتعمد المؤلفة أن ذلك للصغار، مخصصة لیست الروا�ة فهذه كذلك .الفطر�ة ومیولهن

مه البالیة التقالید من ه الفرد، لشخصیة المحطِّ  القمع أسلوب إلى محدد �شكل نقدها سهام وُتوجَّ

  .األطفال معاملة في المتبع

 أكثر إلى تترجم وأن كله، العالم غیر األدبیة األوساط في هائل دوي  للروا�ة �كون  أن عجب ال

  .آخر سو�دي كتاب ألي �حدث لم أمر وهو أجنبیة، لغة ستین من

 وهو بوللیر�ي، ثالثیة مثالً  ذلك من "بیبي" مسلسل من أخرى  حلقات ظهرت األر�عینیات أثناء  

 وتصور أنفسهم األطفال نظر وجهات تعكس الروا�ة هذه سنًا، األصغر األطفال إلى موجه

 وآخر السقوط، إلى آل الذي اللبني سنه إلى �شیر طفالً  مثالً  نسمع ، أفكارهم وتنقل أخیلتهم

  .الحصة أثناء الوقت طیلة النائمة معلمته من �ضحك

 تبلغ تكاد قصة وهي .سینمائي فیلم إلى بیر�مان یلمار حولها التي "المشاغبات شارع" قصة هناك

 في ونجاحها المشاهدین، مشاعر هزّ  على قدرتها في العظمى، األغر�قیة التراجید�ات مستوى 

 مغادرة تقرر سنوات الخمس ذات لوتا الحكا�ة �طلة .نفوسهم في والشفقة الحنان مشاعر استثارة

 المهملة األشیاء بین تختبئ فإنها إلیه، تلجأ مكانا تعرف ال وألنها .أمها مع مشاّدة �عد البیت

  .بیرغ المرأة  تعیش حیث السطح، فوق  الملقاه

 مخبأها، في علیها �عثر األب، �صل وحین المفقودة الطفلة عن طو�الً  األم تبحث        

 .ذلك في و�نجح الظالم، حلول �عد المنزل إلى �العودة إقناعها في واألدب اللین فیستعمل

 منها المستخلص والدرس .فیها العقدة أو الحدث �ساطة مع �الحكا�ة شدیداً  تأثراً  یتأثر المشاهد

  .واحترام بثقة معهم التعامل على واالعتیاد لآلخر�ن، اإلنسان تحمل ضرورة هو



 فعلى والدیها حیاة من جزءاً  تمثل التي 1975 "وحنا سامو�ل" روایتها میزة هي عینها البساطة 

 علیها والتغلب اجتیازها استطاعا فإنهما حیاتهما، في أبو�ها واجهت التي الصعاب كل من الرغم

 متبادلة رسائل هیئة على روایتها لیندغر�ن جعلت .قلبیهما یر�ط كان الذي الحب على اعتماداً 

 نقل على تحرص التي المحافظه الشخصیة �مثل القصه، نواة  هو الذي واألب .الروا�ه �طلي بین

  .لألطفال ولیس للكبار لیندغر�ن وجهتها حال، أ�ة على الروا�ة، هذه .الخلف إلى القد�م التراث

 هذه، من .وجامح خیالي ماهو كل إلى لیندغر�ن میل تجلى الروا�ات من أخرى  مجموعة في

 اإلذاعة على المشرفین اهتمام اجتذبت والتي المثیرة، األحداث ذات البولیسیة بیرغسون  بیل روا�ة

 اهتمام إلثارة القتل جر�مة استخدام عن المؤلفة تتورع ولم العالم، أقطار مختلف في والتلفز�ون 

 المثیرة روایتها ظهرت ذلك �عد السن، صغار أطفاالً  كانوا لو حتي والمشاهدین، المستمعین

 كالشر سلبیة عناصر على تقوم و�لها "األسد قلب واألخوة"، "إبني ومیو" "والمتشرد رازموس"

 .الخ والمطاردة والرعب

 ولدي : میو : روا�ة •

 أو المخفف بدور فیها الخیال و�قوم والشر، الخیر بین الحاد الصراع "ولدي میو" روا�ة تعكس   

 على �افع صبي �جلس الكبیرة، المدینة متنزهات أحد في هناك الواقعیة، الحیاه قسوة من الملطف

 یوحي منظره المدینة، نكرات أحد والولد الموحشي، الخر�ف علیه، �ادٍ  والجهد مهجور، مقعد

 األبو�ن أن إال �عرف ال .حوله ما �عي بدأ منذ منهما حرم اللذین والحنان للرعا�ة الشدیدة �حاجته

 والده اسم حتى �عرف ال "أولسون  بوولهلم" إن .الوقت هذا في المنزل من طرده قررا تبنیاه، اللذین

 �عیش "بو" تجعل التعاسة هذه .یذهب أین و�لى �صنع، ماذا یدري  ال ضائع تائه السبب لهذا وهو

  .األلیم واقعه وحشة من هر�اً  والخیال الوهم عالم في

 ةالمالك السیدة من أخدها الذي التفاحة .الحكا�ة ابتداء منذ أعیننا أمام الخیالیه األحداث تتوالى

 �سمع قدمه، وترفسها األرض، على الملقاة البیرة، ةوقنین ،الذهب من تفاحة إلى تتحول للكشك،

 إلى یتضرع الجني .ولیلة لیلة ألف حكا�ات في الزجاجه، في المحبوس نيالجِ  صوت داخلها في

 كلها، بوعوده الجني �في و�الفعل .فعل ما إذا رغباته كل بتحقیق و�عده سراحه، �طلق لكي "بو"

 �صبح الجدیدة كینونته في والده، عن �حثاً  كالطیور الرحب الفضاء في التحلیق على عینهو�ُ 

 . "میو" سمها



 التعارف یتم ثم ."الخضر المروج" لجز�رة ملكاً  كان الذي الحقیقي، بوالده میو یلتقي ناءٍ  بلدٍ  وفي

 وألعاب حنان من �ه و�حلم یتمناه ما �كل میو و�فوز .ةالسعید الرائعة النها�ة وتكون  بینهما

 صعباً  متحاناً ا �جتاز أن علیه كان .میو حیاة في أخرى  مرة تتدخل األقدار أن على إلخ ومطاعم

 ما كل ل�حوّ  القلب قاسي كاتو یدعى شر�راً  مخلوقاً  كائناً  هناك أن ذلك .سعادته تكتمل أن قبل

 من الفصل هذا في .منه الناس إنقاذ میو على و�تعین .صلد حجر إلى أمامه �جده أو یراه 

 رداء على البطل �عتمد إذ البنتین، مع وقصته جورج، القد�س سیرة مع األحداث تتوازى  ةالرواي

  .السحر قوة و�لغاء العقد فیحل الطائر والجواد العجیب، والسیف اإلخفاء،

 والحب كالخوف العمیقة العواطف فیها تلعب سا�كولوجیة دینامیكیة تمتلك الروا�ه أن على  

 من مبكرة فترة منذ �كافحون  الصغار من كثیراً  أن ذلك .األطفال قلوب �جتذب مهمًا، دوراً  والحزن 

 بهم، خاصة نظر وجهات تكو�ن في الدائب مسعاهم في والتحجر اإلختناق مشاعر ضد الحیاة

 في تأثیرها یز�د ومما المجرى، هذا في تصب "ولدي میو" وحكا�ة .البالغین أفكار تشبه وال

  .المشوق  الغنائي أسلو�ها النفوس

 ال !!الجن لحكا�ات عصر�اً  إحیاءً  عتبرتا و  وتهلیل، بترحاب الجمهور ستقبلهاا الروا�ة هذه    

 لمفاهیم كان حیث مباشرة، الثانیة العالمیة الحرب نتهاءا �عد الخمسینیات في ظهرت و�نها سیما

 السیما النقاد كبار من عدد .جمیعاً  الناس نفوس في عظیمة أهمیة ستقرار،واال والسالمة األمان

 من والقلق الرعب مشاعر أعادت ألنها لیندغر�ن استر�د یو�خون  مضوا منهم، األكاد�میون 

 تؤ�د راحت لكنها .الكبرى  الحرب نتهاءا عند الصعداء تنفسهم �عد األطفال نفوس إلى المجهول

 حكا�ات كل نأ ثم األطفال، مخیلة عن ببعیدة لیست ومصاعبه، الواقع مشاكل �أن لهؤالء

  .منها إلنقاذهم �الجن �ستعینون  كانوا وأنهم واآلالم، المتاعب حول تحوم كانت األسالف

 * أمیل روا�ة *

 الحكا�ة .للجمهور "امیل" المرحه روایتها لیندغر�ن استر�د قدمت العشر�ن القرن  ستینیات في   

 أجواء على القراء و�عتاد األراضي، مالك الر�في، البیروقراطي عن ساخرة ضاحكة صورة ترسم

 فور الروا�ة، من الثالث والجزء الثاني الجزء طبعات وتنفذ كلها، القصة على تطغى التي المرح

 .قمتألّ  وذ�اء حلوة، وفكاهة فیاضة، �حیو�ة تتمیز وهي .وشوق  بلهفة القراء ینتظرها إذ صدورها،

 أن دون  الدقیقة، العلمیة المعلومات من ضخماً  مقداراً  الروا�ة متا�عوا �كتسب عینه الوقت في



 المزدحمة، وأسواقها ،ةالشائق �مالهیها واقعیة فالروا�ة ذلك  الحفظ، أو مالتعلّ  في جهداً  یبذلوا

  .إلخ الكبیرة وحفالتها

 تسجل لتي" اامیل" والدة المؤلفة، إلى �اإلضافة السرد �كمل وممن السرد، على الحكا�ه تقوم 

 الفكاهات تتخللها واقعیة تار�خیة مادة الیومیات هذه وتمثل .یومیاتها إلى امیل بنهاا مغامرات

 المتاعب �سبب �فتأ ال وهو كالثور، قوي  فقط، الخامسة بنا "أمیل" فالصبي .المرحة واألجواء

 إلى عنهم یرحل كي إلیه، وتسلیمها األموال جمع إلى رهمط�ض مما بلدته، ألهل عضالته �قوة

 .شره من یتخلصون  و�ذلك أمیر�ا،

 في یدخل �جعله لئها �فضول غیره دون  یتمیز صغیر، وغد هو انما فعًال، شر�راً  أمیل �كن لم  

 فوق  المهملة األدوات سقیقة في �حبسونه وحین .الكبار لعالم �النسبة مفهومة غیر غر�بة تجارب

 شقاء أي علیه یبدو وال �حتاً  تأملیاً  فلسفیاً  مأخذاً  األمر �أخذ شقاوته على تأدیبي كعقاب السطح،

 .أسى أو

 * لیندغر�ن حكا�ات في والموت الحیاة *

 تحلیق اللعب قبیل فمن ذاتها، للحیاة الحي التجسید هو لیندغر�ن، استر�د قصص في اللعب  

 التماثیل مع حواره أو السحري، حصانه ظهر على "الصباح نور" جسر فوق  الفضاء في "میو"

 الخالي، الفضاء أغنیات أ�ضاً  اللعب بیلق ومن السطح، على المهملة المعدات سقیفة في الخشبیة

  .والجمود الموت فهو واللعب للحیاة الثاني الوجه أما األحزان، طیر وتغر�دات

 تحدّ تَ  لیندغر�ن، استر�د لكن األطفال، حكا�ات في "الموت" مرِّ حُ  العشر�ن القرن  منذ 

 1973 "األسد قلب األخوة" روایتها وفي للصغار، مؤلفاتها في المحرمات وتجاوزت الممنوعات،

 األسد قلب األخوه حكا�ة تقوم "ولدي میو" مثل .صورة أوضح على �الموت األطفال وعي یتجسد

 وحید طفل روسكي القصة �طل .الواقع قسوة من أمین كمالذ الوهم إلى والهروب الخیال على

 �كافح وهو �النار، محترقاً  جوناثان �موت فجأة .جوناثان المحب شقیقه غیر الدنیا في له لیس

 ولیس ومر�ضاً  وحیداً  نفسه الصغیر روسكي �جد هكذا .�النار المحاصر�ن الناس إلنقاذ الحر�ق

 جنة في جوناثان الحنون  �أخیه یلتقي �ه فإذا النوم، سنة تأخذه ثم �ه، �عنى إنسان أي هناك

 سعادة �فترة روسكي �حظى الخضر، المروج جز�رة في أ�اه یلتقي حین "میو" ومثل الكرز، وادي

 المر�ر، الواقع �جا�ه �ه فإذا �ستیقظ، ما سرعان روسكي لكن .والحنان الحب ظالل تحت وهناء



 الفقید، أخیه عن روسكي �حث عن عبارة كلها فالقصة حال أ�ة على .األلیمة الموحشة والوحدة

 .طر�قهما تعترض كانت التي المر�عة لألخطار وتجاوزها والظالم الشر قوى  ضد ثنیناال و�فاح

 نفسه یدرب روسكي، لیلعال والولد .آخر شئ أي قبل رعب كتاب هو  "األسد قلب األخوهإّن "

 أنه على .جرأة  األفعال أشد تحقیق في ینجح الخیال عالم وفي .الخوف مشاعر على التغلب على

 والفرسان لأل�طال التراثیة النماذج هذه قصتها في لیندغر�ن تتا�ع .الحكا�ة ختام في �موت

 العادي نساناإل شخصیة روسكي �جسد حین في المثالي، البطل دور �مثل جوناثان : القدامى

 في ممثالً  الشر، �قاوم أن الصغیر روسكي �ضطر غیرهم، قبل الصغار قلوب �جتذب الذي

 نجد فإننا  "ولدي میو" �قصة "األسد قلب خوهاال" حكا�ة نار قا ولو .الوحشي القبیح التنین شخص

 قصتها الحیاة إلى وتعود الشر، فیها یهزم التي "ولدي میو" حكا�ة من تشاؤماً  أكثر األولى

 �عودة ذلك إلى  لیندغر�ن وترمز .التراثیة األساطیر في �حدث كما تماماً  زدهارهااو  التجدید�ة

 وفاتها �عد الحیاة إلى "الحائك بنت" قصة �طلة تعود حین في األشجار، أوراق إلى الخضرة

 الذي جوناثان، أما .القصة �طل �مساعدة اإلخفاء، رداء رتدائهاا طر�ق عن ذلك و�تم .محترقة

 المثل ومن .الواقع عالم في الحیاة إلى �عود وال �موت نهإف "األسد قلب األخوه" قصه في �حترق 

 الشر هز�مة مقابل والتضحیة اإلخالص صفتا القصة، هذه في تحقیقها إلى لیندغر�ن تسعى التي

 أو للقسوه وال القتل لجر�مة تبر�ر ثمة لیس أن القصة ختام في القارئ  و�ستخلص والعنف،

  .الهمجیة

 * أخرى  قصة *

 جد�ة مواضیع أ�ضاً  تعالج التي "اللص بنت رونیا" قصة لیندغر�ن حكا�ات أشهر من       

 ال أنها ذلك نشرها، عند مشاكل أ�ة لمؤلفاتها تسبب لم أنها إال والحب، والخوف والموت كالحیاة

 نسجامیةا نزعة تنزع و�نما المحافظین، غضب یثیر الذي الد�الكتیكي الصراع مفهوم على تقوم

 الشر روح �إظهار وتعنى العتیقة البدائیة األ�سلند�ة األسالیب إلى المعاني من �معنى وتنتمي

 في رونیا الطفلة یتا�ع القارئ  أن الحكا�ة هذه في الجدیدة األمور ومن .اإلنسان لدى المتأصلة

 من تتخذ ألن مضطره أنها ومع .العمر من عشرة الحاد�ة تبلغ حتى والجسدي العقلي نموها

 هذه .الرعب ومناظر الضار�ة، الوحوش مخالب من تنجو كیف تتعلم إنها إال لها، موطناً  ةالغا�

 كل من رونیا تكتنف األخطار أن ومع .األخرى  لیندغر�ن قصص كل من هوالً  أشد القصه

 اإلنسان مواجهة نفسها رونیا تمثل .الحیاة �مباهج ستمتاعاال من �منعها لم ذلك أن إال مكان،



 أخرى، جهة من وجمال وأفراح ومباهج جهة، من ومخاوف أخطار من فیها �ما وحیدًا، للطبیعة

 صداقة توطد فالصغیرة بنته،ا� األب عالقة الحكا�ة، هذه في لیندغر�ن تعرض أخرى  ناحیة من

 سیما ال غاضباً  ینفجر سرها األب �كتشف وحین والدیها، علم دون  بیرك الولد و�ین بینها خاصة

 كهف في رونیا وتعیش منها، تبرؤه رونیا والد �علن رونیا، لعائلة معاد�ة كانت بیرك عائلة و�ن

 توجد وهكذا أبیها، و�ین بینها القصه نها�ة في تتم التسو�ه أن على أهلها من خوفاً  صد�قها مع

 إلیهما ینتمي اللتین اللصوص عصابتي فإنّ  كذلك وجولییت رومیو لعقدة عصر�اً  حالً  لیندغر�ن

 في كله الفضل و�رجع واألحقاد اإلجرام وتنبذان النها�ة في والتعاون  الصلح تختاران ةالقص �طال

  .ةالجمیل براءتهما و�لى الذ�یین الصغیر�ن إلى ذلك

 �مثلون  الكبار" التالیة النتیجة رونیا، قصة من القارئ  �ستخلص لیندغر�ن، حكا�ات كل ومثل 

 مباهج و�تذوقوا واش�عی أن لیتعلموا حدسهم وقوة األطفال براءة إلى �حاجة وهم والبالهة، التحجر

  " .ةالحیا

 الجنیات تدخل أ�ضاً  وفیها "الصغیر سیمون " حكا�ة اللصوص حیاة تعالج التي قصصها ومن 

 وهي "لصوص الغا�ة في لیس" عنوانها اللصوص عن أخرى  قصة وهناك األحداث، صلب في

  .العر�یة ولیلة لیلة ألف حكا�ات من ةمقتبس

 تجسیداً  "اللص بنت رونیا" حكا�ة في یرون  الرسون  بیرغوم مار�ا الكاتبة ومنهم النقاد �عض

 أن عجب فال البدائیة، الشعوب إل�ادة اإلمبر�الیة النزعة ومقاومة السالم إلى لیندغر�ن لدعوة

ة صور  تقدم أنها إذ رفیعة، منزلة السو�د، في التقدمیة القوى  نفوس في لیندغر�ن استر�د تحتل

  .السو�دیین والثقافة لآلداب جمیلة ةإنسانی

 لیندغر�ن استر�د مؤلفات لبعض فهرست •

  بر�ت أسرار              .1944               

 الطو�ل لجورب�ا بیبي                          .1945

  الخارج إلى تسافر بیبي                         .1946

  الجنو�یة البحار في بیبي              .1948              

  الصغیر سیمون               .1949                 



  أمیر�ا في كاتي              .1950                

 ولدي میو              .1954                

 �ار�س في كاتي                           .1954

 ثانیة �طیر كارلسون                             .1962

  الشقي أمیل                          .1966

 اللص بنت رونیا                     .1981

**************************      

    *مان�بیر  إنغمار *

 Ingmar Bergman   

1918 -2007  

 أعاظم أحد و�نما حسب العالم في السو�دیین السینمائیین أشهر بیر�مان نغمارا لیس   

 فیلییني من كالً  الفنیة منزلته في یوازي  إذ اإلطالق، على السینما فن تار�خ في السینمائیین

 .وتار�وفسكي وأنطونیوني

 جار�ةتِ  �مار�ة شبیهاً  أصبح و�لفظ بیر�مان �السو�د�ة) ( مانغبیر  إنغمار سما نّ إ القول و�مكن 

 ففیما السینمائیه، األفالم لخوارق  الغز�ر إنتاجه في بیر�مان عالمیة وتتجلى .عالمیة شهرة ذات
 أكثر إخراج ستطاعا "واألسكندر فاني" المتأخرة أفالمه أحد و�ین "ةاألزم" أفالمه ألول إخراجه بین

ة العار� ةاللیل المثال سبیل على ومنها .السینما أفالم أروع بین أغلبها �عد فیلما أر�عین من

 ستخداما على قدرته بیر�مان مواهب أعجب أنّ  على ،إلخ 1963 السكون  البري، التوت ،1953

 وتصو�ر معقدة، وسا�كولوجیه وجود�ة قضا�ا في آرائه أعمق عن للتعبیر وسیلة السینمائیة األفالم

  .كذلك العاد�ة الیومیة األحداث إزاء الشخصیة أحاسیسه



 األعمال إخراج دوماً  صاحبه و�نما السینمائي اإلخراج على �قتصر لم بیر�مان فن الجدید أنّ   

 األولى، تلمذته عهد منذ بدأ للمسرح بیر�مان عشق أنّ  والحق ،وخارجها السو�د داخلة المسرحی

 .أبداً  دائماً  والمسرحي السینمائي المجالین في الفني بداعهإ ستمراو  .أبداً  ذلك �عد یتضاءل ولم

 األولى النشأة • 

 قساً  عین ثم كنیسة، في قساً  "بیر�مان إیر�ك" والده كان 1918 سنه أ�ساال في بیر�مان إنغمار ولد

 كانت سینمائیة كامیرا متلكا العمر من العاشرة إنغمار الصبي بلغ حین .الملكي القصر في

  "السحري  المصباح" جعلهاو�عنوان یومیاته نشر حین ذلك �عد .سحر�ة ماكنة إلیه ة�النسب

 بنفسه، الدمى �صنع أن عتادا و  �ه، لیلعب "دمى مسرح" إنغمار متلكا أ�ضاً  الحداثة عهد في   

 یرسم بدأ ثم ما�فعله، �عي أن دون  اإلخراج، على بذلك نفسه مدر�اً  المسرح على بتحر�كها و�قوم

 شرع المراهقة، عهد وفي .أ�ضاً  نصوصها و�كتب الخصب، خیاله یبتدعها لمسرحیات المشاهد

 ةثقیل وأشیاء دواره، مسارح ثم ،ةإضاء أجهزة مسرحه إلى �ضیف وراح الفنیة، قابلیاته بتطو�ر

 إنّ  القول �مكن هنا من. فیها الجلوس ذو�ه على متنعا حتى حجرته، أرجاء تمأل صارت كثیرة

 فیما كلها حیاته سكرّ  ثم، طفولته عهد منذ والسینما المسرح مجالي في الفني نشاطه بدأ بیر�مان

 السینما أما "ةالوفی زوجتي" أسم المسرح على أطلق نضجه عهد بلغ وعندما، نالفنی لهذین �عد،

 "الغالیة عشیقتي" لقب منحها فقد

 منها أخرى، شروط أو �ظروف المستقبلي إبداعه في أهمیتها أثبتت طفولته سنوات أنّ  غیر  

 إلیه أشار ذلك و�ل ،ةالمدرس رفاق �مصاحبة ستمتاعهاو   الزهور، وعطور الغا�ات لمناظر عشقه

 إلى كثیرة إشارات توجد هذه یومیاته وفي "السحري  المصباح" �عنوان نشرها التي یومیاته في

 ثم ،ةالواحد ةاألسر  نطاق داخل المجتمع وتقالید أعراف مع الموهوب الصبي شخصیة تناقض

 .كله للمجتمع والسیاسي جتماعياال النظام مع المبدع الفنان موقف تناقض

 �كون  حیث بنفسه قصصها �كتب كان التي السینمائیة األفالم في نعكستا التناقضات هذه كل 

 بیر�مان إنتاج إنّ " قالت سیرته كاتبات إحدى .إلخ "الهوان" أو "والز�ف الحقیقه" الرئیس موضوعها

 نفسه فیها المؤلف �حاور واحدة ةمسرحی هو بل الذاتیة سیرته �عكس ألنه �حت، شخصي



 وأحالمه الشخصیة تجار�ه خزانة من تنبع السینمائیة أعماله أن والواقع ."ةمتعدد �أصوات

  .وطموحاته

 شاب شخصیة تجسد األولى فأفالمه .ةالخاص حیاته مسلسل هي أفالمه أنّ  آخر ناقد و�رى 

 خمسینیات وأثناء .فهمه على قادر غیر جتماعيا عالم مواجهة إلى مضطر اإلحساس مرهف

 عرض إلىت تحول ذلك �عد الزواج، ومشاكل الجنس �عقد تهتم أفالمه بدأت العشر�ن، القرن 

 حتى القرن، وسبعینیات ستینیات أثناء وذلك الباطنیة، ةالنفسی الصراعات ثم ،ةالدینی الصراعات

  .العصري  اإلنسان شخصیة وتحلل رتصوّ  الفتره هذه أفالمّن أ رأت ناقدات األدب إحدى أن

 كتا�ه في ذلك ذ�ر وقدة، ذاتی سیرة إال ماهي أفالمه أنّ  أي ،الحقیقة تلك أكد نفسه و�یر�مان  

 بتحقیق بیر�مان بدأ و�عدها، ومواضیعها أفالمه تار�خ نع ذ�ر�اته فیه سجل الذي 1990  "البناء"

 "األحد یوم أطفال" فیلم ثم 1991 "الحسنة النوا�ا" �عنوان فیلم إنتاج وهو مهم أدبي مشروع

 بوالد�ه، بیر�مان إنغمار لعالقة رقیقة صورة یرسم وفیه، بیر�مان دانیال : بنها أخرجه الذي 1992

  : قائالً  "الحسنة النوا�ا" قصة على إنغمار و�علق ،نشأته وأ�ام طفولته أثناء و�شخصیته

 "أنا تمثلني ور�ما أبي، أو أمي تمثل قد الكتاب في رسمتها التي الصورة"

 الفني التطور.    

 بین الشدید التباین إلى نشیر أن بد ال المقام هذا وفي ،�الحیاة الفن یتحد بیر�مان لدى        

 ونظراته وتصوراته آرائه في الجذر�ة للتحوالت نتیجة حیاته مراحل مختلف في أفالمه مواضیع

 من شهیرة، أدبیة �اتارو  من أفالمه قصص �ستوحي كان األمر أول يفف ،والناس الحیاة إلى

 فرنسیة أفالم على فیهم عتمدا  اللتان "الهند إلى و�اخرة" 1946 "ةالمظل ذو الرجل" فیلم ذلك

 بیر�مان شهرة أنّ  على ."المیناء مدینة" فیلم على اإل�طالیة الواقعیة تأثیر یتجلى حین في حر�یة،

 .قبله من أحد علیه یتجرأ لم أمر وهو أفالمه، في والدین ةالفلسف قضا�ا إدخاله على أساساً  تقوم

 الوال�ات ببعض الواحد الیوم في مرتین �عرض 1957 "السا�ع الختم" فیلم كان المثال سبیل وعلى

 موقعاً  �شغل المیتافیزقیة واألفكار القصة ذو الفیلم هذا ظل وقد  !!السنة مدار على ةالمتحد

 ةالمجموع هذه من 1949 "الشیطان عبث" فیلم كان .لةطو� ةلفتر  هناك الناس نفوس في خاصاً 

 أرضنا هل" مثل ةالخطیر  ةالمیتافیز�قی المشاكل طرح على منصباً  المؤلف هتماما  كان إذ ،أ�ضاً 



 أو صفات وما روحیة؟ إلهیة قوة تدیره الكون  وهل الدین؟ كتاب في ترد التي جهنم هي هذه

 الدیني، إ�مانه فقد عندما 1963 _ 1961 بین األفالم هذه بیر�مان أنتج "؟ةالقو  هذه خصائص

 عن فیعبر "الجمعیة أعضاء" الثالثة دینیةالال أفالمه أخر أما الروحیة، ألزمته دقیق تصو�ر وهي

 تظهر الثالثة األفالم هذه. الحقبة تلك في المؤلف قلب تأكل كانت التي الفراغ أو الوحشة مشاعر

 تحرك ألي فاقد خامد ساكن عالم وفي مطبق، روحي فراغ في ضالین وحیدین تر�وا وقد الناس

  .اإلنسان نفس �ه تتقوى  روحي سند أو حافز أو

 القرن  فنّ  الحدیث، الفن ةفلسف عن رتعبّ  إنما بیر�مان فن ذروة تجسد التي الثالثیة هذه  

 بتمرد كلها القد�مة الثوابت تخلخلت حین الحدیث، العصر ةألزم یرمز الذي الفن هذا، العشر�ن

 جمیعاً  األمور وأصبحت ،ةالمطلق القیم في �الشكوك نفسه متألتاو  السلطات، ضد اإلنسان

 فقط الدین تنزل لم الثالثیة هذه .والتسلیم والخضوع الرضى مكان واإلنكار الرفض وحل  .ةنسبی

 التي الجمیلة ةالهال عنه وأزالت ،ةالسامی ذراه  من أ�ضاً  �الفن هبطت و�نما السماو�ة منزلته من

  .ةالسا�ق العصور في الرومانتیكیون  بها أحاطه

 وقد والزواج، العائلیة الحیاة موضوع هو الرواد، من بیر�مان فیه كان آخر عصري  موضوع    

 الحب" فیلم قصة .محلیة إجتماعیة نظر ةوجه من ولیس عالمي منظور من معه یتعامل أن أراد

 مع ةالزوجی ةالحیا رتا�ةل فظیعة صورة ترسم "الظمأ" إلى بر�طانیا في عنوانها تحول التي "الغر�ب

 إلیها یتوصل التي ةوالنتیج شئ، كل من الرغم على ببعضهما عالقتهما إنهاء عن الزوجین زجع

  .والوحدانیة ةیالعزو� جحیم من أفضل حال، أ�ة على الزوجیة، الحیاة جحیم أنّ  هي المشاهد

 أو ووضعها المرأة  قضیة أفالمه، في بیر�مان لها تعرض التي األخرى  العصر�ة المواضیع من

 شئ كل قبل منها صدقُ  مرحة، كومید�ة األفالم هذه لبعض معالجته و�انت الرجل، من موقفها

 ،1954 "الحب في ودرس" 1952 "النساء أسرار" األفالم هذه من .المالیة حتیاجاتها سد

 أعتمد .كان مهرجان جائزة على حصل الذي "المرحة واألرملة" 1955 "صیفیة لیلة و�بتسامات"

 و�مكن ،"صیفیة لیلة �سمات" فیلم في ةالذرو  و�لغ إخراجه، براعة على األفالم هذه في بیر�مان

 التي تلك أي األفالم، من ةالسا�ق ةالمجموع إلى 1953 "سیئة فتاة حكا�ة مونیكا" فیلم إضافة

 ضجیجاً  الفیلم في الجنسیة تلمیحاته أثارت وقد ،�النساء الرجال عالقة في الجنسیة القضا�ا تعالج

  .هناك الفیلم عرض حین الفرنسي المجتمع في



 فیلم ثم 1971 "اللمسة" فیلم عرض حین السبعینیات خالل بیر�مان نجاح زدادا وقد        

 السو�د في الطالق حاالت تضاعف األخیر الفیلم نتائج من كان ،"زوجیة حیاة من مشاهد"

  !!عرضه �عد والدانیمارك

  والفنانون  لفنا  • 

 منه، المجتمع وموقف الفنان : األساسي موضعها األفالم من أخرى  مجموعة هناك         

 من ةمجموع حیاة رصوّ  ألنه عرضه �عد تام، إلخفاق تعرض منها األول الفیلم أنّ  الطر�ف ومن

 التي ةالنتیج ،ةرحم �ال ألخر موضع من �طاردهم البولیس ظل و�یف المتجولین، السرك فناني

 ةطغا حكام یدیره كبیر مسرح إال هي ما ةالحیا أنّ  هي الفیلم مشاهد بها �خرج أن بیر�مان أراد

 هي ةالحیا فإنّ  و�إختصار شاءوا كیفما الحكام أولئك �حر�ها التي الدمى هم والبشر متوحشون،

  .ةكونی ةتنكر� ةحفل

 . السو�د في عرضه عند وصخباً  جدالً  أثار الذي "الساحر" فیلمه في تتجلى تقر�باً  ذاتها الفكرة   

 خادم �صورة یبدو حین و�بداعه فنه ضحیة طورا یراه  وهو �المسیح شبیهاً  شهیداً  الفنان �جعل إذ

 المجتمع، في النظام عن المسؤولون  �طارده مشعوذ ساحر إلى �حوله وطورا المقدس، المعبد

  .وشعوذته حیله من األبر�اء إلنقاذ

 "والعار" 1968 "الذئب ساعه"ثالثیته في بیر�مان أفالم في ذروته الفنان، موضوع یبلغ         

 فیلم في الحدیث، المجتمع في الفنان دور تضاؤل حول تدور و�لها 1969 "أنا وعاطفة " 1968

 "العار" فیلم وفي مستمر كابوس ضمن �عیش فهو شیاطینه، الفنان في تتحكم ،"الذئب ساعة"

 ال "أنا عاطفة" فیلم وفي الحرب، أثناء الموسیقیه آلته تحطم �عد حطام، إلى یتحول موسیقیا نرى 

 .الفرد�ة العواطف عن التنفیس لمجرد �اق �أنه یتمتم الذي شبحه غیر الفنان من یبقى

 تسلم حین ألقاه خطاب في الحدیثه المجتماعات في الفن أهمیة زوال في بیر�مان راءآ انعكست

 الفن أنّ  وأرى  فعالً  قیمته فقد قد الفن �أنّ  أعتقد أنا حینها: وقال، 1965 ةسن إیرازموس جائزة

  .للماضي تقلید�ة مجاملة كمجرد معنا �اقیان الدین و�ذلك



 وفیه ،ةوحاسم ةجدید ةفنی ةكتجر� الروا�ة أشخاص" فیلم یبرز السینمائي، بیر�مان إنتاج في  

 ندمجاا وقد الفیلم �طلتي وجهي تر�نا عجیبة لقطة مثالً  هناك .تطرفاً  اإلخراج أسالیب أشد �ستخدم

  .الواقع في كله للفیلم رمز اللقطة هذه .واحد وجه في

  بیر�مان سرحم •

 المسرحیات عدد أنّ  إال سینمائیًا، فیلماً  أر�عین عن یز�د ما أخرج بیر�مان إنغمار أن مع        

 في مسرحیات أر�ع �خرج كان أحیاناً  العدد، هذا أضعاف ثالثة تبلغ المسرح على أخرجها التي

 .الواحد الفصل

 مدیر أصغر بذلك فكان العمر، من والعشر�ن ةالسا�ع یبلغ ولم المسرح، في عمله بیر�مان بدأ 

 ولیامز تینسي قصه األر�عینیات نها�ة في أخرجها التي مسرحیاته ومن  .عمراً  السو�د في مسرح

 مسرحیة ومنها بهولیود، شهیر سینمائي فیلم في لي یانففی مثلتها التي "اللذه اسمها ةعر�" الشهیره

  .الناز�ة للد�تاتور�ة رمزاً  القصة �طل من جعل وقد 1944 سنة أخرجها التي "ماكبث"

 بلد�ة مسرح على تمثیلها تم التي تلك هي بیر�مان أخرجها التي المسرحیات أفضل كانت ر�ما  

 السو�د وممثالت ممثلي أفضل من فر�قاً  أسس حیث 1958 - 1953 سنوات بین "مالمو" مدینة

 أفضل من عصر�ة، بتأو�الت الكالسیكیة المسرحیات إخراج فیها أعاد التي مسرحیاته تعد كذلك

 أسني ومسرحیة "فاوست" جیته ومسرحیة "جوان دون " مولییر مسرحیة هذه ومن وأروعها، إبداعاته

  .السو�د�ة المسرحیات أشهر عن فضالً  كامو البیر مسرحیات تمثیل أعاد كذلك ،"غینت بیر"

 1966 - 1963 سنتي بین استو�هولم في الملكي األكاد�مي للمسرح كمدیر عمله أثناء       

 "هیلدا" مسرحیة كانت جرئ، عصري  بثوب ةالكالسیكی المسرحیات تمثیل إعادة بیر�مان لواَص 

 في ظهورها عند ةالقنبل وقع المسرحیة لهذه و�ان .حیاته في أنتجها التي اآلثار أروع من �سن،ال

 وقد المشاهدین، نفوس في تر�ته الذي التأثیر وعمق تور�تها، �سبب األور�یة، المسارح مختلف

 . 1979 سنة ألمانیا في ثم لندن في 1968 سنة المسرحیة هذه تمثیل بیر�مان أعاد

 سترند ةالنا�غ السو�دي مواطنه مسرحیات �إخراج بیر�مان شرع العشر�ن، القرن  سبعینیات وفي  

  .ا�سن مسرحیات إخراج في أبدع كما فیها فأبدع بیرغ،



 الملكي للمسرح أخرج السو�د إلى ألمانیا من عودته و�عد العشر�ن، القرن  ثمانینیات وخالل    

 عالمیاً  المعروفة ا�سن مسرحیة ثم 1986 "جولي اآلنسة" الشهیرة بیرغ سترند مسرحیة األكاد�مي

 1984 عام ففي تمثیلها، �عید شیكسبیر مسرحیات إلى لتفتا ذلك عد. �1989 "ةالدمی بیت"

  .والجدل الصخب أثار عصري  ثوب في 1986 "هاملت" ومسرحیة "لیر الملك" مسرحیة أخرج

 ثم 1988 في أونیل أوجین مسرحیات ومنها المعاصر�ن مسرحیات �إخراج شرع ذلك �عد 

 الشهیرة یور�یدس مسرحیة أخرج 1991 سنة وفي .1989 "ساد دي المار�یز" مسرحیة

  : اإلخراج في أسلو�ه عن بیر�مان �قول ."الباخیون "

 تفسیر أعید أن أنا أفعله ما �لته، إراد أو مؤلفها فكرة من الضد على مسرحیة أ�ة أخرج لم أنا"

 "ذلك من أكثر أفعل ال ،مسرحیاتهم أخرج الذین المؤلفین إبداعات تأو�ل أو

 �كتب وهو ،�خرجها التي السینمائیة األفالم ومخطوطات نصوص بنفسه �كتب بیر�مان كان   

 عائلة في نشأ لقد .السینما أفالم صانعي أغلب عن �ختلف فهو و�هذا جمیل، أدبي �أسلوب دوماً 

 یومیاته في دقیقة صورة األب لهذا رسم وقد ،أسرته أفراد معاملة في صارم قس یدیرها ةبروتستانتی

 الغر�ي الرجل شمئزازا تعكس الیومیات هذه ،1987 عام ونشرها السحري  �المصباح عنونها التي

 العزاء �جد بیر�مان أنّ  على .الدیني �مانلإل وفقدانه الموت، من ورعبه ،ةالحیا من الحدیث

 عن البحث أنّ  إلى أخیراً  یتوصل أنه ثم والمسرح، السینما حقلي في الفني اإلبداع في والسلوان

 ذلك في هو ذاتها،ة الحیا هو األوحدة الحیا هدف نّ أو  ورائه، طائل ال عبث هو ةللحیا هدف

  .مشهور معروف ماهو على المعاصر�ن الغر�یین ةالفالسف من كبیر عدد عقیدة �عتنق

************************************ 
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   * ونسون ی دنیإ�ف *

Eyvind Johnson 



1900 _ 1976 

 �المذاهب العشر�ن القرن  عشر�نیات في السو�د خارج إلى رحلوا الذین الشبان األد�اء تأثر        

 األدب في المر�ز�ة الشخصیة �مثل الذي یونسون  دإ�فین هؤالء أهم ومن أور�ا، في وقتئذ السائدة

 من ةواضح آثار توجد مؤلفاته وفي لآلداب، نو�ل جائزة على والحائز العصري  السو�دي

 ."وجو�س" ،"یدوآندر�ه ج" ،"بروست"

 طبقة كتاب من عموماً  وهو ،نورالند �أقلیم نسبیاً  متواضعة بیئة في یونسون  دإ�فین نشأ       

 دنیا یدخل ولم الثقافة، �عالم لها صلة ال متعددة أعماالً  مارس المبكرة حیاته في البرولیتار�ا،

 هأنّ  على .فیها ة�الكتا� ساهم التي ةشتراكیاال والصحف الیسار�ة المنظمات طر�ق عن إال األدب

 في طوال لسنوات قامأ األول شبا�ه في. التقلید�ة اإلنسانیة المذاهب اعتناق إلى، فشیئا شیئاً  لتحوَّ 

 سقوط علىا  وتعقیب" 1928 "الذ�رى " المهمین كتابیه في . و�رلین �ار�س في وخاصة أور�ا،

 الداخلي المونولوج أدخل إذ ،ةالروا� فن في جدید أدبي أسلوب ارهاصاتتجسدت   1929 "نجم

 أوائل في للرأسمالیة المالیة األزمة سنوات وأثناء ،جو�س جیمس طر�قة على السو�دي األدب في

 فني �أسلوب األزمة تلك تفاصیل تصور التي الروا�ات بتألیف شرع ،القرن العشر�ن ثالثینیات

 مساهمة �عد الذي "الفجر عند أمطار" كتا�ه صدر 1933 عام وفي .إشتراكي منظور من لكن

   .أور�ا في ذاك یوم الثقافیة الساحة ساد الذي البدائیین أسلوب في واضحة

 أجزاء، أر�عة في ظهرت التي الذاتیة سیرته هو الثالثینیات في سون یون آثار أهم أنّ  على      

 لكنه فقیرة، بیئة في نشأ �افع، شاب كفاح تصور وهي "أولوف قصة" عنوانها روا�ة صورة على

  .أبوا�ه أوسع من األدب عالم یدخل ألن ومتطلعاً  الثقافه، مناهل في للعب الظمأ شدید كان

 التي ةنقالخا السیاسیة األجواء على عنیفاً  سون یون فعل رد كان السو�دیین الكتاب من غیره مثل  

 ضد كتا�اته كل یوجه أن عجب ال .الثانیة العالمیة الحرب قبل الناز�ة، تقدم عند أور�ا دتاس

 الممیزة والعنصر�ة العنف أیدیولوجیة ومهاجماً  الد�مقراطیة، عن الدفاع قاصداً  الد�تاتور�ة

 بل هتلر ناز�ة مقاومة على �قتصر لم السیاسي كفاحه أن على .والفاشیستي النازي  هبینذللم

 خیر الكتا�ات تلك جعل مما أ�ضًا، السوفیاتي تحاداال في ستالین د�تاتور�ة مقاومة إلى تجاوزها

 العالمیة الحرب بدا�ة في الناز�ة القوات حتلتهاا التي دولهم في عموماً  االسكندنافیین للكتاب سند



 ،1941 "كر�لون  فر�ق" العمالقة هبثالثیت الحقل هذا في العظمى مساهمته تمثلت وقد الثانیة،

 ةللمعر� رائعاً  تجسیداً  كانت الثالثیة هذه .1943 "نفسه كر�لون " ،1943 "كر�لون  رحلة"

 في الحاكم وعبادة الفرد زدراءا و�ین ،ةالموروث �یةو األور  الد�مقراطیة قیم بین ةالقاسی األیدیولوجیة

 أصبحت و�هذا والمكان، الزمان حدود من هذه ثالثیته ونسون ی دجرّ  لقد .هیالفاشیست األیدیولوجیات

  .و�نسانیته وجوده، عن الدفاع على وعزمه اإلنسان إرادة تمثل قو�ة وثیقة

 وصاغها هومیروس، أود�سه كتا�ه سون یون أعاد 1946 "ثیكاا إلى عودة" التالیة روایته في   

 �أسلوب هومیروس للناس قدمه الذي الخارق  البطل ذلك أود�سیوس �عد فلم ، ةعصر� ةبلغ

 �ملك �عد ولم المعارك أجواء من وملّ  القتال طول أضجره منهكاً  �حاراً  أصبح و�نما طنان، �الغي

 لمعاودة مضطراً  نفسه وجد وطنه، إلى وصل حین لكنه ،الجمیل للمستقبل ورد�ة أحالم أ�ة

  .بنیلو�ي زوجته ود خطب على المتنافسین األقو�اء ضد والقتال النضال

 جنو�ي واقعة أفر�قیة مستوطنة في 1957 "المدینه فوق  غیوم" األخرى  روایته أحداث تدور  

 من ز�نوفون، الفیلسوف مذ�رات في ةالوارد "آالف العشرة مسیرة" بوصف المؤلف و�هتم إ�طالیا،

 عصر الزمن، في متباعدین یینتار�خ عصر�ن في لإلنسان ةالمر�ر  التجارب بین �قارن  أن أجل

 قواد التار�خ في لیس": اآلتي اإلستنتاج إلى یوصلنا وهو .الحاضر وعصرنا القدامى الیونانیین

 البقاء، على ةالقو� رادهاإل �ملك الذي الفرد اإلنسان هناك و�نما خارقون، أ�طال أو صرون تمن

 ."جنسه بني لفائدة ةنبیل وقیم معنى ذي عالم ابداع وعلى

 .األدبیة آثاره أفضل إحدى 1960" الصادرة عام نیافته أ�ام" التالیة التار�خیة روایته تعد      

 الثامن القرن  في شارلمان حكم خالل أور�ا خاضتها التي الدمو�ة الثورة أثناء تقع ةالروا� أحداث

 لكن والمكان �الزمان المحددة العامة الحیاة لوقائع حیة زمنیة لوحة متناهیة بدقة وترسم للمیالد،

 جهة، من العنیف التردد بین الروا�ة أشخاص نفسیات تراوحو  .النزعة إنساني حدیث �أسلوب

 الباطني واإل�مان جانب، من والیأس اآلمال خیبة �ینو  ،أخرى  جهة من الكئیب ستسالمواال

 الفرد�ة العظمة من ضر�اً  �متلكون  جمیعاً  الروا�ة وأ�طال آخر، جانب من �المبادئ العمیق

  .والنكبات األحداث قسوة تدمرهم حینما حتى الزائفة، المظاهر تكلف من الخالیة

 "الطو�ل ةالحیا یوم" مثل المتأخرة الهامة مؤلفاته في تتكرر سون یون آلثار الممیزة الخصائص هذه

 تجسد الروا�ات وهذه ،1973 "السكون  نحو خطى و�عض " 1968 " وحده و�افیل" 1964



 الهمجیة، التار�خ تقلبات عبر العظمى األخالقیة اإلنسانیة و�القیم الفرد �إمكانیات العمیق اإل�مان

  .أحداثه ومیكانیكیة

 محلها لیحل الیوتو�یة، وأحالمه سون یون تطلعات  حرارة هبطت والسنین، األ�ام �مرور        

 مؤمناً  ،ةالنها� حتى باتالك هذا ظلّ  فقد ذلك ومع ،اآلمال وخیبة الیأس مشاعر من ضرب

 �أسمائهم �حفل الذین الهمجیین القواد قلوب برودة تحمل على اإلنسان و�قدرة األفراد، �عظمة

  .الوحوش أولئك إزاء الموروثة الفطر�ة وحر�ته الداخلیة، كبر�اءه إال الفرد �ملك وال التار�خ
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 *نیآل سالر  *

 Lars Ahlin 

1915-1997 

 

 مطلع في الروا�ة، میدان في عمالقاً  نیآل سالر  زبر  العشر�ن القرن  أر�عینیات أثناء        

 في العالم وصورة ،ةالكنیس على لوثر أدخلها التي الدینیة لإلصالحات الحماس شدید كان حیاته

 .عموماً  الشباب روح توثب عن ناجمة ما، شیئاً  ةالیثم كانت ذهنه

 هأنّ  على ،اإلجتماعیة والتقالید األعراف إزاء وأهمیتها الفرد شخصیة �سمو عمیق إ�مان ذا كان

 لآلخر�ن، آرائه نقل أجل من توصیل وسیلة ةالروا� من یتخذ جعلته قو�ة، ةد�مقراطی میول ذا كان

 مشاعره عن التعبیر على واألقدر بتقلبه رتباطاً ا األشد الخاص عالمه هي ةاللغ كانت حین في

  .نفعاالتهاو 

 حیاته لتشكّ  والذین طفولته، في معهم نشأ الذین الفقراء بین من روا�اته أشخاص  "نیآل" ختارا

 ةالبطال لسنوات كان وقد .ةالقاسی وتجار�ها ،ةالحیا مصاعب عبر المبكرة، ثقافته مصادر معهم



 في تلك، معاناته نعكستاو  الشخصیة، حیاته على �الغ تأثیر العشر�ن القرن  ثالثینیات في

 االستالب ةمشكل تصور الروا�ة هذه .1943 "الرسمي البیان كتاب" روا�اته �اكورة صفحات

 من هائآرا �عض تستعیر أن عجب فال العمل، عن العاطلون  براثنه بین �قع الذي اإلجتماعي

 مجموعة أما .اللوثري  �المذهب محكم، نسیج في المؤلف لدى یندمج الذي المار�سي، الفكر

 القصیرة، القصة إبداع في مؤلفها براعة تثبت فهي 1944 "تترقبني عیون  ال" المعنونة قصصه

 الذي الكتاب أنّ  على .الیومیة الحیاة لغة إستعمال على والعائم والواضح البسیط األسلوب ذات

 أمرهم على المغلو�ین حكا�ة یروي  والذي ،1945 "تخصني وفاتي" المعنون  هو لینآ صیت أذاع

هو  الكتاب أنّ  ثم ،بهم تحیق التي الكوارث تحمل على قدرتهم مدى مشكلة و�عالج المساكین، من

 .عموماً  والهوان الذل لمشاعر إجتماعي تحلیل

"، األسلوب شكل"  الفورم میدان في جرأة  مساعیه أشد 1946 معا" الصادر اذا" نیآل كتاب كان  

.  "إلخ .....إنسان أي وهو أنا، وهو أنت، هو الذي "نیتبِ  إن" الفصول أحد في مثالً  �قول

 شئون  إدارة ةمسئولی یتحمل أن مضطر بناإل بن،واال األب بین ةالمعقد ةالعالق ةالروا� تصور

 روا�ات أغلب في تتكرر بنواال األب عالقةإّن   .جتماعیاً ا الفاشل طالمحبَ  والده من بدالً  العائلة

 في اآل�اء صرامة أنّ  متصوراً  ،ةالفرد� ةالحر� عن ینیاللیبرال آراء لینآ د�فنّ  الروا�ة هذه وفي لین،آ

  .جتماعییناال والتعاون  التكامل مفهوم إلى أقرب اللوثر�ة العقیدة �حسب أبنائهم ةمعامل

 وتدور والفورم، األسلوب حقل في ةتجر�بی محاولة أ�ضاً  فهي 1952 ء"األبر�ا القتلة" روا�ة أما  

 �عض الذاكرة إلى تستدعي وأحیاناً  المسیح، شخصیة من قر�بة �طولیة شخصیة حول الحكا�ة

 �أسم الكهنة من كثیر بها یتظاهر التي ةالمز�ف للتقوى  شدید إنتقاد وهناك فسكي،دوستی أ�طال

 ضرورات مع وتتجاوب بها، للمؤمنین ةالسعاد توفر إ�جابیة �مسیحیة صر�حة ومطالبة الدین،

  .وشروطها ةالحیا

 فیها ستخدماو  الحب، عاطفة محورها روا�ات سلسلة نیآل نشر العشر�ن القرن  خمسینیات في

  .ةالبشر� للحیاة جمیلة رؤ�ةً  هینِ عَ  الوقت في قدماً مُ  ،سلساً  أسلو�اً 

 المؤلف لكنّ  عاد�ة زواج حادثة تروي  التي 1957 "السوق  في لیلة" المسلسل هذا حلقات أفضل

 مشاق لتحمل الكبرى  الضمانة هما اللتین والتسامح الغفران لفضیلتي عةئرا صورة رسم في نجح

  .ومتاعبها الحیاة



 ال التي العلیا المثل ذي الفنان مشكلة إلى نیآل سالر  �عود 1961 "واألوراق اللحاء" كتا�ه في   

 سعى المرة هذه في هلكنّ  القرن، أر�عینیات في عالجه موضوع وذلك الواقع، عالم في لها مقابل

 هي مما أكثر وفني لغوي  عمل أساسها، في الروا�ة، أنّ  وهي بها، یؤمن صار جدیدة فكرة لتأكید

 نحو التوجهات هذه �عد عجب ال  .ةالبنیو� �مذهب متأثراً  هنا و�بدو واقعي، جتماعيا حدث

 یبرر و�ان ،قادمة سنة عشر�ن لمدة والنشر الكتا�ة عن نیآل یتوقف أن المضمون  دون  الشكل

  .للناس �قدمه ما لد�ه �عد ولم �قول، أن أراد ما كل قال ه�أنّ  اإلنتاج عن نقطاعواال السكوت هذا

في  شار�ته "الظافر هانیبال" �عنوان تار�خیة روا�ة 1982 عام فنشر الكتا�ه إلى عاد أنه على    

 .البطل هانیبال الشاب عن كتا�اً  سا�قًا، لوحدها نشرت قد كانت التي "آلین غنیل" زوجتهكتابتها 

 في وذلك �األبناء اآل�اء صلة أي المحبب موضوعه معالجة إلى نیآل عاد 1985 عام وفي

 ."السادس الفم" روایته

 تأزمت التي "الشعب بیت" مشكلة عالجت مطّولة روا�ة فكانت  1987 "حیاتك ثمرة"  أما    

 تتحقق أن یتمنى كان الثراء، واسع محامٍ  الروا�ة �طل .السو�د في اإلقتصادي زدهاراال فترة أثناء

 ومن مجهود من ما�ستطیع أقصى بذل ذلك أجل ومن �الده، في معانیها �أسمى الد�مقراطیه

 المحامي نجاح دون  حائالً ت وقف ومصالحهم، أغراضهم، وتبدل الناس أهداف تغیر لكن مال،

 إلى الشدید اإلحباط مشاعر تدفعه ذاك، فشله من یتیقن وحینة. النبیل أمانیه تحقیق في المثالي

 معه، تموت أن حیاته، ثمرة هي التي بنتهال مفضالً  الروحیة، أزمته لحل سیلةو نتحاراال ختیارا

 عن توقفه أنّ  أثبت وهكذا آلین، إبداعات ذروة الروا�ة هذه كانت �عده، وحیدة البقاء من بدالً 

  .اإلبداعي نموه في أو قدراته في نقص أو عجز عن یتسبب لم الزمن، من عقدین لمدة الكتا�ة

 إلهام مصدر تظلّ  آثاره فإنّ  سنه عشر�ن لمدة الكتا�ه، عن نیآلالرس  نقطاعا من الرغم على  

 .عموماً  للشباب الروحیة للحوافز أبد�اً  منبعاً  بل والدارسین، الكتاب من الصاعدة لألجیال عظیم

 مناقشات إلى اإلنسانیة المجتمعات في الد�مقراطیة ولتحقیق الناس، بین ة ا للمساو  دعواته وأدت

  .السو�د في والثقافیة السیاسیة األوساط في حادة

 إلى رفعاه مواطنیه ذانأ الى الجمیلة أفكاره نقل في ونجاحه ،ةالفنی نیآل سالر  مواهب إنّ         

 .العشر�ن القرن  في السو�دیین الكتاب أعاظم أحد مرتبة
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  * درغرانسُ  تدیإ *

Edith Södergran 

1892- 1923  
 روسیا عاصمة سبرغ،ر سنتبط عوائل من مرفهة عائلة في إدیت ُسدرغران لمولد كان        

 السائدة والفنیة األدبیة التیارات فلمختل ومتا�عتها عمیقة، ثقافة على حصولها في أثر القیصر�ة

 إلیه أدى وما ،ةالروسی عن فضالً  والسو�د�ة واأللمانیة الفرنسیة للغات تقانهااو  وقتذاك، أور�ا في

  .كتابتها في العصراني المذهب اعتناقها من ذلك كل

 من فترةً  المصحات أحد في تنزل أن ضطرتاف وي،ئالر  السل بداء أصیبت مراهقتها عهد في   

 أخرى  ناحیة من ومرورها الزمن، ذلك في عالج له �كن لم الذي المرض هذا ألهب وقد الزمن،

 قصائدها، ألروع دافق إلهام منبع وأصبح نفعاالتهاا أعنف ذلك كلّ  ألهب خائب، حب بتجر�ة

 في .�فنلندا روسیا حدود لتقاءا عند واقعة نائیة ر�فیة �قعة في والدتها مع ستقرارهاا �عد خصوصاً 

 والت �أشعار المتأثر الرمزي  اإلسلوب فیه ستخدمتا الذي األول دیوانها طبعت 1916 سنة

 جدیدة تأثیرات لكن أخر�ان، شعر�تان مجموعتان لها ظهرت 1919 إلى 1918 وفي و�تمان،

 التمرد روح يتجلّ  ذلك ومن ،األولى العالمیة الحرب نتهاءا �عد كتبتها التي أشعارها طبعت

 حر�ته، �قید ما كل من یتحرر أن لإلنسان تتنبأ تقدمیة �أفكار مغلفة األشعار تلك في یتشوي نال

  .والسالم والهناء �الراحة المستقبل في ینعم وأن

 �جمالیة زًا تمی ثارهاآ أفضل "المستقبل ظالل" �عنوان 1920 سنة الصادر دیوانها عد�ُ  أن �مكن  

 وفاتها �عد المسیحي، التصوف إلى األمر نها�ة في �المؤلفة سارت خالصة نقیة وأجواء متألقة،

 جعلتها التي تلك قصائده ضمن و�ضم ،1935 "الموجودة غیر األرض" المعنون  دیوانها ظهر

  : مایلي منها نقتبس ،حیاتها في كتبته ما أروع تعد وهي للكتاب عنواناً  ةالشاعر 



  الموجودة غیر األرض إلى أحنّ  كم

 التمنیات أنهكتني فلقد

 األجداد بلسان إليّ  یتحدث القمر

  جودةو الم غیر األرض عن

 األحالم لكل المحققة األرض تلك

 أغاللنا كل تز�ل التي تلك

 الساخنة لجباهنا تاحیُ  حیث

  القمر بنور تندى أن

 خدعة كانت حیاتي

 أحاسیسي تلهب ظلت

  واحد �شئ فزت لكنني

  الطر�ق هو ذلك

 الموجودة غیر األرض إلى

********************************** 

-21- 

   * ن ومارتنس هاري  *

Harry Martinson 

1904 _ 1978 



 في لنفسه حقق هأنّ  إال الكنیسة ترعاهم الذین الفقراء األطفال بین نشأ ن و مارتنس هاري  أن مع    

 شتغلا الباكر شبا�ه في .لآلداب نو�ل �جائزة الفوز حد إلى أوصلته عالمیة شهرة أ�امه مستقبل

 عن �الحیاة، الغز�ر علمه استقى وهكذا التجارب، أغرب ومارس األحداث، �أعجب ومر �حارًا،

  .الكبرى  الجامعات في یةاألكاد�م �الدراسة ولیس المغامرات، طر�ق

 �طا�عه كله السو�دي األدب �طبع أن بواسطته ستطاعا، وجدیداً  فذاً  أسلو�اً  سون نمارت متلكا    

 نطباعاتهاو  المبكرة، ذ�ر�اته على 1934 _ 1931 بین نشرهما اللذان دیواناه �حتوي  . الخاص

 روائع نحو الرومانسیة �المشاعر تفیض الدیوانین وأشعار األرض، أرجاء عبر الجوّ  كبحار الحیة

  .لینیه فون  كارل الطبیعة عاشق الرومانسي الشاعر آثار الذاكرة إلى فتعید الطبیعیة، المناظر

 مادتهما في 1933 "�اكیب ووداعاً " 1932 "هدف �ال رحالت" النثر�ان كتا�اه عتمدا  كذلك    

 مع الكثیرة والقصص الر�بورتاجات، على �حتو�ان وهما والبحر، السفن في عمله سنوات على

 ةالناتج ةالغر�ب والتداعیات الجر�ئة ستعاراتاال على هنا أسلو�ه و�قوم .الفلسفیة واألفكار التعلیقات

  .والوقائع لألحداث ةالدقیق مالحظاته عن

 عینه، الوقت في ظلّ  مؤلفاته، كل في أسلو�ه تطو�ر مواصلة على مارتنسون  إصرار مع   

 العالمي السائح جتمعا الكاتب هذا شخص في .الحدیثة للحضارة مر�ر نقد تقد�م على حر�صاً 

 منتجات من ستفادةاال إلى الداعي العقالني والمفكر ستقرار،اال لحیاة الرافض األبدي والمسافر

  .جیو�ه ءلم قبل اإلنسان روح إغناء أجل من ةالحضار 

 بین األولى نشأته ذ�ر�ات مارتنسون  سجل 1936 _ 1953 بین ظهرتا اللتین الروایتین وفي  

 مجموعته أما  .األحداث إزاء أفعالهم ردود و�ظهار األشخاص، نفسیات بتحلیل هتما و  الفقراء،

 تأسیس فتحاوالن ،1948 "الطر�ق" الكبیرة الفلسفیة وروایته  1945 " التجار�ة الر�اح" الشعر�ة

 مارتنسون  واصل عینه الوقت فية، بناء إنسانیة ةرسال على وتشتمالن ،ةللحیا وعادلة دافئة فلسفة

 ناعیاً  العالم، شؤون  بها تدار التي الوحشیة السیاسة أسالیب لفضح ساعیاً  ،ةالعصر� ةللحیا نقده

  .األخالقیة والمثل اإلنسانیة الروح من خلوه الحدیث الغر�ي الفكر على

 المتأخرة، مؤلفاته في ىتجلّ  شدیدًا، تأثراً  البوذي و�التصوف الصینیة، �الفلسفة مارتنسون  تأثر   

 الوقت في مبیناً  ،ةالحیا �مباهج ستمتاعواال الشباب أحالم تحقیق ضرورة إلى قراءه هیوجّ  حیث



 القو�ة واإلرادة الطیبة النوا�ا على یؤ�د ذلك كل في وهو والیوغا، والتأمل سترخاءاال فوائد ذاته

 سیما ال العلوم دراسة في التعمق من مارتنسون  تمنع لم التوجهات هذه أنّ  على .األفراد لدى

 دنیا في األول وشرطه اإلبداع منبع هو الذي الخیال تحفیز على �ساعد العلم ألنّ  منها، الطبیعیة

  .المواضیع هذه في شعر�ة مجموعات أر�ع أصدر 1970 - 1953 أعوام و�ین والفن، األدب

 تصور نشودة،أُ  ومائة ثالث على تحتوي  وهي ، 1956 انیارا �عنوان فضائیة ملحمة لمارتنسون   

 .تماماً  تدمرها طاحنة نوو�ة حرب ثرإ تلوثها، من هر�اً  األرض من "انیارا" الفضاء سفینة نطالقا

 الفضاء في طر�قها تضل السفینة لكنّ  ،"مارس" المر�خ كو�ب نحو "انیارا" السفینة المالحون  یوجه

 األرض خراب أخبار تصلهم أن �عد حدة، �أسهم و�ز�د البارد، المظلم الفضاء أعماق في وتغوص

 ال عبر نهایتهم نتظارا غیر الفضاء لرواد یبقى وال .سطحها على ةالحیا نقراضاو  أهلها وفناء

  .الخارجي الفضاء نهائیة

 التكنلوجي تقدمه في ستمرا ما إذا اإلنسان ینتظر الذي المظلم المصیر تجسد الروا�ة هذه   

 الفضاء سفینة صّناع محطّ  لقد .عقالنیة أهداف وال أخالقیة ثلمُ  وجود دون  الذ�اء على ائمقال

  .األرض سكان انقراض تم و�ذلك ذاته، وجودهم بذلك فألغوا الحیاة، قوانین انیارا

 والتي 1964 "سكاكین ثالثة" المعنونة تلك مسرحیاته هموأ  ،أ�ضاً  مسرحیات مارتنسون  كتب

 وعلى الشعر، على أساساً  تقوم مارتنسون  شهرة أنّ  على ة.قد�م صینیة قصة من فكرتها ستقىا

  .انیارا روا�ة ذلك في �ما الغنائي نثره

 األدب اعصنّ  أهم أحد وفاته �عد واعتبر لآلداب، نو�ل جائزة مارتنسون  تسلم 1974 سنة في 

 .طالقاإ السو�دي

 التراث ضمن مؤلفاته ودخلت األدبیة، اآلثار من ضخماً  تراثاً  القادمة لألجیال ترك وقد  

 األخالقیة، والجد�ة المبدعة، الشاعر�ة :آثاره في جتمعتا إذ السو�دي، لألدب الكالسیكي

  .الخالدة الحكمة من قشیبة ثیاب في الحاضر العصر قضا�ا أهم دتوجسّ 
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  * ا�كمان كیرستین *

Kerstin Ekman 

1933  

 القرن  سبعینیات منذ لكنها حسنة، بولیسیة قصص كاتبة أمرها �ادئ في القراء عرفها        

  .الجادة الواقعیة الروا�ات نحو لتتوجه األدبي الجنس هذا هجرت العشر�ن

 �صراحة وتتمیز ."المالئكة و�یت" ،"والر�یع" ،"الجنیات دوائر" ثالثیتها ظهرت 1979 عام في 

 تغلب إذ "النساء ملحمة" الثالثیة تعنون  أن األصح ولعل النساء، كتا�ات في معهودتین غیر وجرأة 

 لكفاح تصو�رها في تضخیم أو مبالغة أ�ة تتجنب والمؤلفة والحنان، والدفء األلفة مشاعر علیها

  .واستسالم وجلد �صبر وأوجاعها الیومیة الحیاه لمشاق وتحملهن المجهوالت اد�اتالع النساء

 یلعب حیث الغنائي، واألسلوب الشخصي الطا�ع ذات 1983 "النور مدینة" روایتها هناك   

 البشر، بین الحب وجود تؤ�د ةبنتیج للروا�ة قراءته من �خرج والقارئ  .رئیساً  دوراً  واألحالم الخیال

  .الناس بین والكراهیة العداء مروجي على بذلك ترد المؤلفة و�أن

********************************** 
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 * وهانسون ی لو فارلا *

Ivar Lo Johansson 

1901 -1990 
 فقد ،ةوالفالحی ةالعالمی األصول ذوي  المؤلفین من عدد لظهور أدت الثانیة العالمیة الحرب    

 الطبقة وأبناء الالعمّ  أحوال تصو�ر إلى نصرفواا الذین الكتاب من جیل الحین ذلك منذ برز

 لدى ثقافي وعي تشكیل األد�اء هؤالء ستطاعاو  الغرض، هذا لتحقیق جهودهم سینمكرّ  ،ّمةالعا



 ومتاعبها، آالمها عن التعبیر �حسن �من أ�امها ماضي في تفز لم التي العامة الفقیرة الجماهیر

 وترسم العمال كفاح ومهارة �صدق تعكس روا�ات السو�د�ة الثقافیة الساحة على ظهرت وهكذا

 قیم عن �الغة بدقة رةمعبّ  واإلقتصاد�ة، والسیاسیة جتماعیةاال النواحي من لحیاتهم واقعیة صوراً 

 شتدا أن �عد سیما ال وواقعي تار�خي منظور من الیومیة األحداث إزاء ومواقفها العاملة الطبقة

 .الكبر�ین العالمیتین الحر�ین �عد السیاسة عالم في شأنها يَ وقو  الطبقة هذه ساعد

 خر�جي من األغلب على كانوا الذین "البورجواز�ه" الوسطى الطبقة كتابم زمالئه من الضد وعلى

 الثقافة أسباب من �متلكوا لم البرولیتار�ة الطبقة ابكتّ  فإنّ  المتخصصة، والجامعات األكاد�میات

 في رغبتهم شتدتا ومهما الذاتي التعلیم على عتمدواا  عصامیین كانوا إذ شئ، أي الجامعیة

 فكانوا وآمالهم، طموحاتهم تحقیق دون  �حول كان أیدیهم ذات ضیق فإنّ  والتحصیل، الدروس

 أما والصحف، والدراسات الكتب من العمالیة والنقا�ات األبرشیات، مكتبات لهم توفره �ما �كتفون 

 حسن لهم توفر إذا هذا ؛بتدائیةاال الدراسة شهادة سوى  أغلبهم �ملك فلم العلمیة الشهادات عن

  .الحظ

 صباه عهد منذ عزمه ستقرا قد كان .الكتاب هؤالء أشهر أحد  وهانسون ی لو فارلا الروائي كان  

 أعمال بتجر�ب وشرع الحقول، في الرتیب عمله هجر لذلك أ�امه، مستقبل في كاتباً  �كون  أن

 العشر�ن، القرن  عشر�نیات في ستطاعا هأنّ  األدب عالم في النبوغ على أعانه ومما أخرى، ومهن

 �عد طبعها التي آثاره تنطلق أن عجب فال مالئم، عمل عن �حثاً  األور�یة البلدان �عض یزور أن

 وأحیاء المناجم، عمال ألحوال ةالدق شدیدة صوراً  ترسم فهي عمالي، منظور من مباشرة، ذلك

  .واالستیاء الغضب �مشاعر تطفح لهجة فیها مستخدماً  الكبرى، �المدن تحیط التي المعلمین،

 الصراع �صور الذي المثیر، الجنسي الموضوع ذو 1932 "مانا" كتاب الروائي هذا آثار أول 

 وفي أخرى، جهة من المتعب وعمله جهة، من البطل، نفس في الجنسیة األحاسیس بین الحاد

 تعكس جماعیة �انوراما هي التي "األرض أیتها مساؤك طاب" الشهیره روایته ظهرت 1933 سنة

 فیها بتجنّ  لكنه "بیوغرافیا أوتو" الذاتیة السیرة أسلوب فیها ستخدماو  ،ةالشاق الفالحین حیاة

 الكتاب تأثیرات تتجلى الروا�ة هذه في .الموضوعیة المواقف على وحرص الشخصیة التحیزات

 أحداث تدور الواقعیین، المحدثین الروائیین من وغیرهم ور�يغ وماكسیم وتولستوي، زوال، امیل



 إنّ  .السنین مدى على شخصیته ونمو النفسي تطوره متا�عة الحقول عمال من صبي حول الروا�ة

  .الكتاب مؤلف تجارب عین هي تجار�ه أنّ  تؤ�د الصبي فعل ردود

 المعنونة مجموعته فظهرت القصیرة، القصص كتا�ة إلى  وهانسون ی لو لتحوّ  ذلك �عد  

 القصص هذه ،1941 "الزراعة عمال" األخرى  مجموعته ثم 1937 "ثناناو  واحد، العاملون "

 حلوة فكاهیة بروح زتیوتم العمال، فقراء من والمحرومین للمعلمین ملونة جمیلة صوراً  رسمت

   .أ�طالها مع حاراً  تعاطفاً  ظهرةمُ 

 ذلك لكن المزارع إحدى في تعمل أم حكا�ة تسرد التي  1939 "أما إال لیست" روا�ة أ�ضاً  هناك

 كما الخاصة حیاتها تعیش أن ستطاعتا و�هذا  .قو�ة ثقافیة شخصیة تمتلك أن من �منعها لم

 المجتمع، مضا�قات من معاناتها �عد �الكآ�ه تصاب وحین .المجتمع لها یر�د كما ولیس تشاء

   .وشجاعة �جلد آالمها متحملة رجلیها على الوقوف في تنجح

 وتصور المدینة، إلى الر�ف من الشبان فرار مشكلة تبحث التي 1935 "الملك شارع" روا�ة هناك

 علیهم الغر�بة األجواء ذات الباردة الكبرى  المدن في الرجال أولئك یواجهها التي المشاكل

 التعرض في لصراحتها المحافظین استیاء أثارت الروا�ة هذه .تماماً  لدیهم المجهولة والمفاهیم

  .الحین ذلك في علیه اعتاد قد السو�دي المجتمع �كن لم مما الجنسیة للمشاعر

 ففألّ  ،ةالزراع عمال بین األولى طفولته تجارب  وهانسون ی لو فارلا استعاد ةالمتأخر  آثاره في   

 .1953 "المتجول البائع" �عنوان والثانیة 1951 "األمي" �عنوان األولى ،ةالذاتی سیرته عن ثنائیة

 .واإلمتاع التشو�ق عظیمة الصورة ي،األمّ  لوالده مكبرة صورة مقدّ  فیهما

 المسلسل هذا ت.یومیا هیئة على مسلسل له ظهر العشر�ن القرن  وثمانینیات سبعینیات في

 1985 "والحر�ة" ،1982 "والبدا�ة" ،1979 "واألسفلت" ،1978 "البلوغ سن" روا�ات على حتوى ا

   .البهیجه وأحاسیسهم الملتهبة الشباب مشاعر تعكس الروا�ات هذه و�ل

 1973 - 1968 بین نشره الذي "العواطف" المعنونة القصیرة القصص مسلسل كذلك للكاتب،  

 ترسم القصص هذه .الممیتة الخطا�ا إحدى عن منها واحدة كل تدور مجموعات، سبع و�ضم

 التي ةالخیالی األفكار من فیض مع األنانیة، وشدیدة األطوار، غر�بة لشخصیات الصور أجمل

 �عد الكاتب هذا نّ إ القول �صح بهذاو .ینضب ال خز�ناً  منها �متلك كان "لوجوهانسون " أن یبدو



 في الطبیعي للمذهب تبنیه في مخلصاً  و�ان السو�دي األدب في القصیره القصه كتاب أعظم

 آثاره أغلب في الغجر حیاة مشاكل �إدخال أهتمامه شدة �فسر مما حیاته، طوال األدب

  .ةالقصصی

********************************** 
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    * لیدمان اراز  *

Sara Lidman 

1923-2004 

 وصف على هتمامهاا  نصبّ ا التي لیدمان اراز  مؤلفات ظهرت العشر�ن القرن  خمسینیات في     

 دعو� م.منه والمظلومین الضعفاء عن �حرارة ودافعت نورالند، أقلیم في المقیمین الناس أحوال

 األفر�قیون، لها یتعرض التي المآسي على العهاطّ او  1961 _ 1960 بین أفر�قیا لجنوب ز�ارتها

 العنصر�ة السیاسة "بنياو  أنا" روایتها في رتصوّ  وقد  .هناك مشاهداتها عن الكتا�ة إلى لتتحوّ 

 روایتها وفي وجور، ظلم من أفر�قیا شعوب على �قع ما زاءإ المباالة من یبدونه وما للمستعمر�ن،

 �طلع حیث ةالروا� داخل الفاعلیة مراكز في األفارقة لیدمان اراز  تضع 1964 "آللئ خمسة مع"

 جهة من الحدیثة الغر�یة ةوالحضار  جهة، من األفر�قي المجتمع بین الشدید التعارض على القارئ 

  .أخرى 

 السیاسیة، والقضا�ا الموضوعات حول كتا�اتها تر�زت العشر�ن القرن  ستینیات ومنذ           

 التي الحرب وفواجع الڤیتنامیة القضا�ا �عالج ر�بورتاج وهو 1966 "هانوي  في كالم" فكتبت

 نحو وتنحاز األقصى، الشرق  في األمیر�یة السیاسة ضد �صراحة الكاتبة وتقف هناك، تفجرت

 لما فظیعة صورة رسمت  1953 مقلع القار"" المعنون  خراآل الر�بورتاج وفي ة.الیسار� القوى 

 مجتمع عن المتنفذین ادعاءات بذلك مخالفة السو�دي، نورالند أقلیم في المناجم العمّ  �عانیه

  .السو�دي الرفاهیة



 وهكذا 1961 عام نها�ة في نورالند مناجم اللعمّ  الكبیر اإلضراب في مهماً  دوراً  لعب الكتاب هذا

 صارت مؤلفاتها نّ إ بل  .خطیراً  سیاسیاً  سالحاً  �صبح أن �مكن الكتاب أنّ  الكاتبة هذه أثبت

   .السو�د في الیسار لحر�ة الحي والوجدان األخالقي الضمیر �مثا�ة

 خادمكم" : ذلك من الروا�ات كتا�ة إلى لیدمان اراز  عادت القرن العشر�ن سبعینیات نها�ة في 

 األقسام في الناس لحیاة تار�خي منظور اتاذ هماتاو�ل 1979 "الغضب وأبناء" ،1977 المطیع

 السلطات همالإ  عن الناشئ اإلحباط شعور من �عانون  هؤالء و�ان السو�د، في الفقیرة الشمالیة

  .الوقت ذلك في لهم الحاكمة

 یثبت مما المناطق، تلك سكان للهجات المؤلفة حساسیة شدة الروا�ات هذه على و�الحظ

و�تبت ونشرت �عدها، نابوت ستون " ، "ورجال ال �طاقون"، عام   .لمواطنیها العظیم اإخالصه

، 1999عام  ، و" اسكولدون منوت"1996، و"جذور الحیاة" 1985، و" التاج الحدیدي 1983

 .2003واخیرا " �وب أوخ سییل " 

__________________________________ 

 _  انتهى _

 

 كلمة �حق الكتاب والكاتبة 

 �قلم: وقار هاشم

 بنظر أخذنا إذا كتاب، أي لیس وهو  .لكتاب التذییل شرف فیها أنال التي األولى المرة نهاإ

 .سنین منذ والثقافة األدب عالم في المشهور وهو التعر�ف، عن الغنيّ  مؤلفته، اسم االعتبار

 منذ علیها تتلمذت التي أستاذتي هي كاتبته أن :أولهما لسببین، المهمة بهذه جداً  سعدتُ  وقد 

 الكتاب هذا من جزء �أنني شعوري : وثانیهما، �غداد في )الثانو�ة( االعداد�ة المدرسة دخولي أول

 تتحدث التي الكتب من عدداً  لها أرسلت قد كنت سنوات، عدة ومنذ أنني ذلك �آخر، أو �شكل

 ما كل عن دائما تبحث صد�قتي �أن لمعرفتي وذلك أد�ائه، أشهر من وعدداً  السو�دي األدب عن



 إلى الموجزه المؤلفات تلك تتحول أن أسعدني و�م .األدب عالم في مكتشف وغیر جدید هو

  .موضوعه في حتوتها أن العر�یة ةللمكتب �سبق لم كتاب

م حتداا أوائل منذ العر�یة السیاسة أروقة في دوره له كان صغره، من �الرغم بلد، السو�د نّ إ

 وصارت العراق، في الشامل الدمار أسلحة عن التفتیش فرق  حتى االسرائیلي -الصراع الفلسطیني

  .العر�ي العالم في الصادرة األدبیات في المتداولة األسماء من بلیكس،، أكیوس، برنادوت، أسماء

 منذ حر�اً  تخض أو تشترك لم كونها عن ناتج ر�ما السو�د، تلعبه الذي هذا السالم حمامة دور إن

 ،1814  عام النرو�ج جارتها مع خاضتها حرب أخر كانت فقد الزمان، من القرنین �قارب ما

 أهلها، الذي األمر ، والمفاوضات السلمیة �الطرق  التار�خ، هذا �عد خالفتها كل تحلّ  وقد

 احترام أبرزها ولعل الحیاة نواحي مختلف في ماومتقدّ  متطوراً  بلداً  تكون  أن فقط، السنین و�عشرات

 أول من ابتداء جتماعیة،اال الرعا�ة نظام في قاطبة العالم دول أرقى فالسو�د  .نساناإل آدمیة

  .وفاته حین إلى أمه رحم في الجنین ن تكوّ 

 أكید، �شكل حترامهاو  الرأي حر�ة مبدأ تطبیق في وواضح كبیر �شكل اإلنسان حتراما و�تجسد

 الذعة نتقاداتا ونشاهد ونقرأ نسمع ما كثیراً  نناإ بل وأطروحاته، آرائه على عاقب�ُ  ال نسانفاإل

 معتقدات لهم كانت من �حق العقو�ات من اً أنواع مارست وأن سبق التي المختلفة الدولة ألجهزة

  .حالة أو ظاهرة أي في الرأي إبداء حق الناس لكل �ضمن والقانون  معینة،

 من عقود مر على هنو وفنا أد�اؤه طلیعته وفي السو�دي الشعب أسسها التي األجواء هذه ظل في

  .عنه الكثیر الشئ العر�ي القارئ  �عرف ال الذي السو�دي، األدب ینمو الزمن،

 عام األدب في نو�ل جائزة على محفوظ، نجیب الكبیر العر�ي األدیب لحصول كان ور�ما 

 التي الثقافیة الظاهرة لهذه كثب عن العر�ي العالم في واسعة أوساط تعر�ف في أثره ،1988

 لنیل واألد�اء العلماء اختیار أن إذ ، )د�سمبر( األول كانون  من العاشر في سنو�اً  السو�د ترعاها

 معرض یلیها السو�د، في تقام ثقافیة تظاهرة أكبر �عتبر توز�عها، ثم ومن الرفیعة، الجائزة هذه

 نال وقد ."یتیبوري " غوتنبرغ مدینة في �قامان اللذین السینمائیة األفالم ومهرجان الدولي الكتاب

 الكثیر أن أعتقد التي الجائزة وهي الرفیعة، الجائزة هذه الكتاب هذا تناولهم الذین األد�اء من عدد

  .ذلك في الحق ولهم علیها، للحصول یتطلعون  العالم في األد�اء من



 ...التار�خ في عمیقاً  جذوره تضرب الذي العر�ي �األدب قورن  ما إذا فتیاً  السو�دي األدب و�عتبر

 أد�ائه من عدد �فضل األور�ي وخاصة العالمي األدب في وأثر تأثر قد السو�دي األدب أن إال

 العشرات إلى مؤلفاتهم ترجمت وقد ،اموغیره لیندغر�ن واستر�د بیري  ستر�ند أوغست أبرزهم ولعل

 أفالم مسرحیات، أفالم، :فنیة أعمال إلى األدبیة أعمالهم من كثیرة أجزاء وتحولت العالم لغات من

  .الدول من الكثیر في وعرضت إلخ ..متحر�ة صور

 لهذه هقِ تطرّ  خالل من واضح �شكل السو�دي األدب لعبه الذي التأثیر هذا الكتاب أبرز وقد

  . األد�اء وهؤالء األعمال

 في مهمة اً أدوار  یلعبون   مازالوا أو لعبوا الذین األد�اء من الكثیر وأعمال حیاة یتناول لم الكتاب

 السو�د، عن جغرافیاً  الكاتبة لبعد نتیجة المصادر قلة نع �التأكید ناتج وهذا لبلدهم، الثقافیة الحیاة

 العراقي، الشعب عمومعاناه  الذي الحصارتألیفها الكتاب في تسعینات القرن العشر�ن ) حیث و (

 اتصال أي من والمثقفین األد�اء �منعكان  الذي الحصار صوره، أ�شع هو الثقافي والحصار

 أد�اء أعمال تناول عدم من �الرغم أقول ..العراق حدود خارج الموجود العالم مع وحضاري  ثقافي

 ورقي وتطور تقدم في األطول الباع مله كانت من أهم ذ�ر على جاء الكتاب أنّ  إال آخر�ن،

  ن.السو�دیی والفن األدب

 2003الثاني كانون  - السو�د
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