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س��لمى الغرل��وف ..الروائي��ة الت��ي حاربت

النازيين والذكورية وانتصرت لالطفال؟
س��لمى الغرلوف ال تعترب فقط أول ام��رأة يف التاريخ
أيض��ا أنقذت
تف��وز بجائ��زة نوبل ل�لآداب ،ولكنه��ا ً
صديقته��ا الحائزة عىل جائزة نوب��ل من أيدي النازيني.
املقال املرتجم اآليت يروي الحكاية.
ُمنِحت ال�شاع ��رة والأديبة الأملانية ،نيل ��ي زاك�س ،جائزة
نوبل للآداب يف العا�شر م ��ن �شهر كانون الأول/دي�سمرب
ع ��ام  1966يف مدين ��ة �ستوكه ��ومل ،مُنا�صف ًة م ��ع الأديب
اليه ��ودي �شموئيل يو�سف عجن ��ون .و�أ�شادت يف خطاب
ال�شكر ،الذي �ألقته عند ا�ستالمها اجلائزة ،ب�شاعرةٍ ُ�أخرى
حا�صل ًة على جائزة نوبل لإنقاذ حياتها .قالت":يف �صيف
ٌ
�صديق �أملاين �إىل ال�سويد لزيارة �سلمى
ع ��ام  ،1939جاء
الغرل ��وف ،وطلب منه ��ا �إذا كانت ت�ستطي ��ع �أن جتد مكا ًنا
نحتم ��ي في ��ه �أنا و�أُم ��ي .ويف ربيع ع ��ام  ،1940بعد عدة
�أ�شه ��ر مُ�ضني ��ة ،و�صلن ��ا �ستوكهومل .وق ��د ُاح ُتلت بالفعل
الدمن ��ارك والرنوي ��ج .لك ��ن مل تك ��ن الروائي ��ة العظيم ��ة
هنا".
الروائي ��ة العظيمة �سلمى الغرلوف ،التي �أ�شارت �إليها يف
اخلطاب ،كانت �أول امر�أة يف التاريخ حت�صل على جائزة
رجمت �أعمالها �إىل 50
نوب ��ل للآداب يف عام  .1909وقد ُت ِ
لغ ��ة ،وتوفي ��ت يف �شهر �آذار/مار�س ع ��ام  ،1940دون �أن
تعل ��م ما �إذا كانت ق ��د �ساعدت بنجاح ال�شاع ��رة اليهودية،
ووالدته ��ا ،يف الهروب من مع�سكرات امل ��وت النازية .يف
الواقع ،لقد هربوا بال ��كاد على منت الطائرة الأخرية التي
غادرت برل�ي�ن �إىل �ستوكهومل .ا�ستطاعت الغرلوف ت�أمني
ت�صري ��ح مغ ��ادرة والعب ��ور الآم ��ن مب�ساعدة م ��ن العائلة
املالك ��ة ال�سويدية ،قبل �أ�سبوع م ��ن �إبالغهما بالذهاب �إىل
ُن�سق معر�ض
مع�سك ��ر االعتق ��ال ،وف ًقا لــ بيلني يو�ست ��ي ،م ِّ
نوب ��ل للن�ساء ،يف مدينة مدريد ،وال ��ذي تطرق �إىل عالقة
ال�صداقة التي جمعت بني زاك�س والغرلوف.
ا�ستطاع ��ت نيل ��ي زاك� ��س اله ��روب بالفع ��ل ،ولك ��ن كان
للنازي ��ة ت�أث�ي ً�را عمي ًقا عليه ��ا وعلى كتاباته ��ا .وتعار�ضت
نظرته ��ا الرومان�سي ��ة للع ��امل م ��ع حمرق ��ة الهولوكو�ست
لدرج ��ة �أنها يف البداية ،توقف ��ت عن العمل متامًا .وعندما
اختف ��ى حبيبها يف مع�سكرات االعتق ��ال� ،أخذت قلمها مر ًة
خ�ص�صت �أول
�أخ ��رى لتعك� ��س �أه ��وال تلك الف�ت�رة .وق ��د ّ
ق�صيدة"ال�صالة على العري�س امليت"كتبتها بعد �أن هربت
�إىل ال�سوي ��د لع�شيقه ��ا املقت ��ول ،و�أدرجته ��ا يف جمموع ٍة
�شعرية بعنوان"�أيتها املدخنة".
يف الواق ��ع مل تلت � ِ�ق �سلمى الغرلوف وزاك� ��س �أبدًا ،ولكن
بد�أت �صداقتهم ��ا ،منذ فرتة طويلة قبل عام  ،1940عندما
ق ��ر�أت زاك� ��س رواي ��ة �سلم ��ى الغرل ��وف الأوىل"ملحم ��ة
غو�ست ��ا برلنغ" .كانت زاك�س يف عم ��ر اخلام�سة ع�شر يف
ذل ��ك الوق ��ت ،وق ��ررت �أن تكت ��ب �إىل الروائي ��ة ال�سويدية
للتعب�ي�ر ع ��ن �إعجابه ��ا� .أجاب ��ت �سلمى الغرل ��وف وهكذا
�أ�صبح ��ت �إحدى الركائ ��ز الأ�سا�سي ��ة يف مرا�سالت زاك�س
امل�ستفي�ضة.
وقت الحق ،يف ع ��ام  ،1921خ�ص�صت زاك�س كتابها
ويف ٍ
الأول"�أ�ساط�ي�ر وق�ص�ص"ل�صديقته ��ا الإ�سكندنافية ،التي
�أ�شادت بدورها على العمل يف بطاق ٍة بريدية ق�صرية قالت
فيها":خال� ��ص امتناين ملث ��ل هذا الكتاب اجلمي ��ل .مل �أ ُكن
ب�شكل �أف�ض ��ل" .كانت الفكاهة والثق ��ة يف قدراتها
لأكتب ��ه
ٍ
اثنت�ي�ن من ال�صف ��ات املميزة ل�شخ�صي ��ة �سلمى الغرلوف،
ويتجل ��ى ذل ��ك يف  40,000م ��ن الر�سائ ��ل الت ��ي خ ّلفته ��ا
وراءها ،وف ًقا لــ �إليزابيث الغرلوف ،حفيدة �شقيق امل�ؤلفة
والأمين ��ة العام ��ة مل�ؤ�س�س ��ة مارب ��اكا ،ومقره ��ا يف بلدتها
ال�سابق يف ال�سويد.
وقالت�":إنها ال تزال م�ؤلفة وكاتبة حيّة على كل امل�ستويات
الثقافي ��ة" ،و�أ�ضافت�":إنه ��م ي� ��ؤدون حال ًي ��ا م�سرحياته ��ا
يف �ستوكه ��ومل ،وجوتن�ب�رج ،ويوج ��د يف منطقة م�سقط

ر�أ�سه ��ا ،م�سرح ي َُحوِّ ل رواياته ��ا ويقدمها ل  20,000زائر
�سنو ًي ��ا .و ُتعت�ب�ر � ً
أي�ضا رم� � ًزا ن�سو ًي ��ا .وافتتحت امل�ؤمتر
ال ��دويل للمطالب ��ة بحق امل ��ر�أة يف الت�صويت ،ال ��ذي �أُقيم
يف �ستوكه ��ومل ،عام  ،1911وكتبت ع ��ن الن�ساء الأقوياء
اللواتي ميكنهن �أن يفعلن �أ�شياء مثل الرجال".
ُو ِل ��دت �سلم ��ى الغرلوف بالق ��رب من احل ��دود الرنويجية
أوقات ع�صيبة.
يف ع ��ام  ،1858لعائل ٍة ثرية ولكن م ��رت ب� ٍ
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و�أ�صبحت معاق� � ًة يف �سن الثالثة ،ومنعتها تلك احلالة من
امل�شي على م ��دى ال�سنوات الأربع املقبلة ،وت�أثرت قدرتها
عل ��ى احلرك ��ة مدى احلي ��اة .در�ست لك ��ي ت�صب ��ح مُعلِمة،
الوظيف ��ة الوحي ��دة املتاح ��ة للن�س ��اء يف ال�سوي ��د يف ذلك
الوق ��ت ،وعملت كمدر�س ��ة ملدة � 10سن ��وات ،حتى مكنتها
روايته ��ا الأوىل"ملحم ��ة غو�ستا برلنغ"م ��ن الرتكيز فقط
على كتاباتها.

وكتب ��ت �إىل �صديقته ��ا ورفيق ��ة �سفره ��ا ،امل�ؤلفة �صويف
�آلكان�":سيت ��م اختياري م ��ن قِبل الأكادميي ��ة ال�سويدية،
و�س�أفوز بجائزة نوبل ،ال ينبغي �أن تقلقي بهذا ال�ش�أن".
ح�صل ��ت �سلم ��ى الغرلوف عل ��ى اجلائزة ،ولكن ��ه مل ي ُكن
بالأم ��ر الهني .فق ��د رف�ض كارل ديفي ��د اف وير�سن ،الذي
�شغ ��ل من�ص ��ب الأم�ي�ن الع ��ام للأكادميية ،مل ��دة  29عامًا،
تر�شيحها خم�س مرات .قالت �إليزابيث الغرلوف":عندما
ذك ��ر ا�سمه ��ا� ،سيق�ت�رح وير�سن �أ�سم ��اء �أك�ث�ر مالءم ًة".
و�أ�ضاف ��ت":مل يك ��ن يحب
الأدب اجلدي ��د ،وحقيق ��ة
�أنه ��ا ام ��ر�أة زادت الأم ��ر
�صعوب� � ًة .م ��ن وجه ��ة
نظره ،ينبغي منح جائزة
نوبل للرجال فقط".
ي�ؤك ��د ه ��ذا الكات ��ب �شيل
�إ�سبمارك ،وهو ع�ضو يف
الأكادميية منذ عام ،1981
يف كتابه جائزة نوبل يف
الأدب ،ال ��ذي تتبع تاريخ
اجلائ ��زة .كتب":هُ م�شت
جمي ��ع الأعم ��ال الأدبي ��ة
ال�سويدي ��ة احلديث ��ة،
ب ��دءًا م ��ن �سرتيندب ��رغ
�إىل �سلم ��ى الغرل ��وف
خ�ل�ال ف�ت�رة وير�س ��ن"،
و�أ�ضاف":امتازت �أعمال
�سلم ��ى الغرل ��وف ح ًق ��ا
بالتناق� ��ض الوا�ض ��ح مع
النواح ��ي اجلمالية التي
يقدره ��ا وير�سن" ،ملمحً ا
�إىل الواقعي ��ة ال�سحري ��ة يف روايتها"مغام ��رات نيل ��ز
العجيب".
ووف ًق ��ا لــ وير�سن ،الذي �س�أم من رواي ��ات ال�سري الذاتية
اخليالية"يت�شابك الواقع واخليال يف بع�ض الأحيان يف
نحو ينتق�ص من هدف الق�صة".
الكتاب على ٍ
مل تكتب �سلمى الغرلوف روايات ال�سري الذاتية اخليالية،
ولكنه ��ا اقتب�ست قد ًرا كبريًا من واق ��ع احلياة يف �أحداث
ق�ص�صها ،مثل رواية"�إمرباطور الربتغال" ،والتي كانت
ت ��روي ق�ص ��ة احل ��ب وال�ضي ��اع واجلن�س ،الت ��ي وقعت
بالق ��رب م ��ن منزله ��ا يف مدين ��ة مارب ��اكا� ،أو رواية"كنز
ال�سيد �آرين" ،والتي كانت م�ستوحاة من جرميةٍ حقيقيةٍ
م ��ن ِقب ��ل عائلة قدي� ��س ،ولق ��اء الناجي الوحي ��د مع �أحد
القتلة بعد ذلك ب�سنوات .قالت حفيدة �شقيقها":لقد كتبت
عن الأ�شياء التي حدثت".
�أ�صبح ��ت الكاتب ��ة ع�ض ��وً ا يف الأكادميي ��ة ال�سويدية يف
ع ��ام  ،1914حتى قبل �أن يكون لها حق الت�صويت -الذي
ج ��اء يف ع ��ام  .-1919وم ��ن موق ��ع نفوذه ��ا املكت�س ��ب
حدي ًث ��ا ،حاولت معاجل ��ة العداء جتاه الكاتب ��ات الن�ساء،
ع ��ن طريق دع ��م الرت�شيحات ،مث ��ل الروائي ��ة الإيطالية،
جرات�سي ��ا ديليدا ،التي ح�صلت على جائزة نوبل يف عام
 ،1926والكاتب ��ة الإ�سباني ��ة ،كونت�شا �إ�سبين ��ا ،التي مت
رف� ��ض تر�شيحه ��ا للجائزة  25مرة .بع ��د �أن قر�أت �سلمى
الغرل ��وف روايتها"مع ��دن املوتى"باللغ ��ة ال�سويدي ��ة،
كتبت لتقول لها بُنا ًء على قوة هذه الرواية وحدها ،ف�أنها
ت�ستحق بجدارة �أن تفوز بجائزة نوبل.
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نرشت س��لمى عدة روايات بعد نرش روايتها األوىل ''جوستا برلنج'' سنة 1891
والت��ي اعتربها كثري من النقاد ملحمة ش��عرية .أما رواية ''معجزات املس��يح
الدجال'' فقد ربطت فيها س��لمى بني االشرتاكية واملسيح الدجال عىل الرغم
تتنب الفكر الرأس�مايل .ومن أهم رواياتها أيضا ''حوذي املوت''
من كونها مل َ
و''امرباط��ور الربتغ��ال''
و''قص��ة ريفي��ة'' و''رحلة إىل
مدين��ة الق��دس'' .ك�ما كتبت
س��لمى مذكراته��ا يف ثالث��ة
أجزاء استغرقت عقد ًا كام ًال.
اهتم��ت س��لمى بالكتاب��ة
لألطفال وجاءت روايتها ''مغامرات نيلز العجيب'' كأروع وأشهر أعاملها .وقد
تحول��ت الرواية إىل فيلم س��يناميئ محبب للكبار والصغار ثم إىل مسلس��ل
كارتوين نال شهرة واسعة يف العامل.

نيلز العجيب يواصل مغامراته

كريم السماوي

تبل ��ورت فك ��رة الرواية حني و�صل ��ت ر�سالة
تكلي ��ف للم�ؤلف ��ة م ��ن االحت ��اد الوطن ��ي
للمدر�س�ي�ن يف ال�سويد بت�أليف كتاب تربوي
للأطف ��ال يثري اهتمامه ��م بجغرافية وتاريخ
بالدهم� .أحبت �سلم ��ى الفكرة وحتم�ست لها
ومن ث ��م �أم�ضت ث�ل�اث �سن ��وات يف القراءة
والرتح ��ال والإع ��داد للفك ��رة ولك ��ي ي�ض ��م
كتابه ��ا معظ ��م احلكاي ��ات ال�شعبي ��ة م ��رور ًا
بالع ��ادات والتقاليد والفنون ال�شعبية ف� ً
ضال
عن جغرافية وتاريخ بلدها لكي يكون �شام ًال
وحمبب ًا.
ونيل ��ز الفت ��ى ال�سي ��ىء الطباع حت ��ى �أنه ال
ي�صل ��ح لأي �شيء ويرى �سعادته يف �أن ي�أكل
وين ��ام و�إي ��ذاء احليوانات والطي ��ور .ر�أى
قزم ��ا يعب ��ث ب�أغرا� ��ض �أمه يوم� � ًا فا�صطاده
ب�شبك ��ة �صي ��د الفرا�ش وبع ��د �أن تو�سل �إليه
الق ��زم و�أغراه بهدايا �إن ه ��و �أطلق �سراحه.
ولك ��ن الق ��زم م ��ا �أن ا�ستع ��اد توازن ��ه حت ��ى
لط ��م نيل ��ز و�أدخل ��ه يف غيبوب ��ة وحوّ له �إىل
ق ��زم مثله وح�ي�ن �أفاق نيل ��ز �أيق ��ن �أن القزم
ق ��د �سحره فظ ��ل يبحث عنه لعق ��د �سالم معه
وم�صاحلته ليعود كما كان.
ح ��اول نيل ��ز اال�ستعانة ببع� ��ض احليوانات
والطي ��ور ملعرفة م ��كان الق ��زم �إال �أن �إيذاءه

تكتف
امل�ستمر لها جعلها ترف�ض الفكرة ،ومل ِ
برف� ��ض م�ساعدته ب ��ل و�سخرت من ��ه� .صاح
ع�صف ��ور :انظ ��روا �إىل نيلز الول ��د الغبي..
ها هو عقلة الأ�صب ��ع ،انظروا �إىل نيلز عقلة
الأ�صب ��ع .و�ص ��اح الدي ��ك :ه ��ذا ج ��زا�ؤه لقد
نت ��ف ري�ش ��ي� .أما الق ��ط بو�سي ال ��ذي كثري ًا
م ��ا كان نيل ��ز ي�ش ��ده م ��ن ذيل ��ه ففت ��ح عينيه
حتى مل ��ع اخلبث فيهما ودار ح ��ول نف�سه ثم
�أ�ص ��در �صوتا يعرب عن الر�ض ��ا قبل �أن ي ّلوح
مبخالب ��ه لنيلز بع ��د �أن ا�ستعطفه نيلز قائ ًال:
بو�س ��ي حبيبي دلن ��ي يا قط ��ي الظريف �أين
�أجد الق ��زم؟� ..أما البقرات الث�ل�اث فقلن �إىل
نيل ��ز عل ��ى التوايل :تع ��ال هنا لتلق ��ى رف�سه
ل ��ن تن�ساها ..تعال هنا لرتق�ص فوق قرين..
تع ��ال لتجرب ما كن ��ت �أح�س به حني تقذفني
بحذائك اخل�شبي.
الغري ��ب �أن نيلز كان ي�سم ��ع كل تلك الأقوال
بو�ض ��وح ورغ ��م �أن ��ه اعت ��ذر ع ��ن ت�صرفاته
ال�سابق ��ة جت ��اه الطيور واحليوان ��ات �إال �أن
�أي �أحدِ منها مل ي�ساعده .وبعد �أن �أدرك ب�أنه
مل يعد يخيف �أحد ًا� ،أ�صبح نيلز تعي�س ًا وراح
يفكر يف �أمه و�أبيه و�أ�صدقائه وم�ستقبله.
بري وداجن
م� � َّر �س ��رب م ��ن الإوز ال�ب�ري الرم ��ادي فوق

املزرع ��ة و�شاه ��د الإوز الداج ��ن امل�ست�أن� ��س
فهبط قريبا من ��ه وناداه'' :تع ��ال معنا فنحن
يف طريقنا �إىل التالل'' .و�أغرت هذه الكلمات
وفجرت يف نف�سه لهيب احلب
الإوز الداجن ّ
للمغام ��رة� .سم ��ع نيلز ه ��ذه الكلم ��ات وفكر
باخل�سارة التي �سي�شعر به ��ا والداه ف�أم�سك
برقب ��ة ذك ��ر الإوز لكنهما ارتفعا مع� � ًا .وبعد
�ص ��راع نظ ��ر نيلز وه ��و مم�سك بذك ��ر الإوز
�إىل �أ�سفل لي�شاهد احلقول اخل�ضراء املربعة
ال�شكل والب�ساتني والغابات.
وهك ��ذا وج ��د نيل ��ز نف�س ��ه م�صطحب� � ًا �سرب

الإوز ال�ب�ري الرم ��ادي الل ��ون واملك ��ون من
ث�ل�اث ع�ش ��رة �إوزة بقي ��ادة الإوزة العج ��وز
احلكيم ��ة �آكا .وممتطي ًا ذك ��ر الإوز الأبي�ض
امل�ست�أن� ��س يف مزرعته ��م والأك�ب�ر من الإوز
ال�ب�ري بع ��د �أن ح ��اول نيل ��ز كب ��ح طريان ��ه
لكي ال يخ�س ��ره والداه ولكن ��ه انطلق طائر ًا
وفوق ��ه نيلز املم�سك بري�شه بقوة وفزع .ومل
يع ��د �أمام نيلز �س ��وى مرافق ��ة ال�سرب حيث
يطري..
ولك ��ن نيلز تغ�ي�ر وب ��ات يح ��اول �أن ي�ساعد
الطي ��ور واحليوان ��ات ال�ضعيف ��ة ،وانت�ش ��ر

خ�ب�ر نيلز الذي ي�ساعد الطيور واحليوانات
وبات يتمت ��ع ب�سمعة ح�سن ��ة وبذلك خلق له
�أع ��داء و�أ�صدقاء جدد ،فها ه ��و الثعلب �سمر
يتب ��ع ال�سرب �أينم ��ا ارحتل لينتق ��م من نيلز
ال ��ذي �ساع ��د �إوزة على اخلال� ��ص من براثن
الثعلب �سمر .كم ��ا �صادق نيلز اللقلق �آرمنخ
وتع ��رف نيل ��ز عل ��ى العديد م ��ن احليوانات
والطي ��ور الت ��ي مل ي�شاهده ��ا م ��ن قب ��ل كما
تعرف على الكثري من القالع والكنائ�س ذات
الأبراج العالية والبحريات والأنهار و�شاهد
الط ��رق وال�سكك احلديدية وم� � َّر بالعديد من
اجل ��زر واخللج ��ان واملرتفع ��ات والودي ��ان
وامل ��دن والقرى ومتت ��ع بالطبيع ��ة اخل ّالبة
لبالده وعرف الكثري م ��ن تاريخها وعاداتها
و�أ�ساطريها وحكاياتها ال�شعبية.
و�شاه ��د كيف تتقات ��ل بع�ض الكائن ��ات فيما
بينه ��ا يف �صراع من �أج ��ل البقاء وتعّلم منها
بع� ��ض احليل كم ��ا تعّلم الع ��زف على املزمار
و�صار ين�شد �أعذب الأحلان.
حي ��اة نيل ��ز اجلدي ��دة مل تخ� � ُل م ��ن املخاطر
فق ��د اختطفت ��ه الغرب ��ان و�أ�س ��اءت معاملته
بتحري�ض م ��ن الثعلب �سمر لكنه ّ
جنى نف�سه
باحليل التي تعّلمها.
و�شاه ��د نيلز يف مزرع ��ة منعزلة بقرة م�سنة
ترعاه ��ا ام ��ر�أة عج ��وز مري�ض ��ة هجره ��ا
�أوالدها و�أحفادها ،داهمها املوت فج�أة وهي
وحي ��دة .وهنا ت ّذك ��ر نيلز �أمه و�أب ��اه اللذين
تركهم ��ا وحيدي ��ن وال يعرف ع ��ن م�صريهما
�أي �شيء وبات يتمنى الع ��ودة �إليهما ولكنه
ال يدري كيف فقال يحدّث نف�سه :واح�سرتاه
على من يكون �صغري ًا و�ضعيف ًا.
فالروائي ��ة �سلمى الجرلوف التي ولدت �سنة
 1858وغيبه ��ا املوت �سنة  1940مل تمُ َح من
ذاك ��رة �شعب �أحبها و�أحبت ��ه على مر ال�سنني
وه ��ا ه ��م �أبن ��اء ال�سويد رج ��ا ًال ون�س ��ا ًء مع
�صغاره ��م يتذك ��رون �سلم ��ى الجرل ��وف يف
كل ي ��وم وهم يتداولون �أ�صغ ��ر عملة ورقية
لديهم حني ي�شاهدون �صورتها مطبوعة على
�إحدى وجهيه ��ا كما ي�شاه ��دون �صورة نيلز
على الوج ��ه الآخر حملق ًا مع �س ��رب الإوز..
�إنه ع�صر الرواية� ..ألي�س كذلك؟!..
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عن رائعة االديبة السويدية سلمى الغرلوف

دار برأيس ان اختار ش��خصية مميزة من مكتبة نوبل ممن اختفت االضواء عنها لغرض
الكتابة عن مش��وارها وبعد تفك�ير دقائق مل أجد غري (س��لمى الغرلوف) القاصة
والروائية السويدية الشهرية ،رمبا ألنني أميل اىل اختيار الشخصيات التي كونت
اس�م ً
ا من املعاناة ،والذين عانوا يف حياتهم منذ الطفولة كثري ًا قبل الوصول
للمجد والش��هرة ،س��لمى الغرلوف التي رمبا يجهلها الكثري منا ،من منا مل
يتابع افالم الكارتون الش��هري (مغامرات نيلز) ذلك الش��اب الش��قي الذي
تحول اىل قزم؟ اكيد كلنا ش��اهد هذه التحفة الفنية ولكن من منا تس��اءل
عن مؤلف��ة هذا العمل؟ اجزم كثريا ان األغلبي��ة ال يعرفون ان مغامرات
نيلز من تأليف الس��ويدية (س��لمى الغرلوف) التي ولدت يف عام  1858يف
الس��ويد وتوفيت عن عمر ( 81عام ًا) .كتبت القصص القصرية مستمدة ثيمها
م��ن الخيال والخرافات النها كانت يف صغــرها تس��تمع جيـد ًا اىل حكايات
الجدات األسطورية والخرافية فتأثرت كثريا بهذا النمط الحكوايت.

"نيلز العجيب"

جمال الخرسان

حيدر االسدي

س��لمى الغرلوف ..مؤلف��ة "نيلز"

ً
اسما من المعاناة
كونت
التي ّ

شلل طفولي
والن �إ�صابته ��ا ب�شلل طفويل �أبعدتها عن اللعب مع بقية
االطف ��ال وجعلتها �صديقة للج ��دات وكبريات ال�سن.هذا
ال�شل ��ل الذي ا�ستمر معه ��ا وا�صابها بالع ��رج حتى �سني
عمره ��ا املتقدم ��ة انعك� ��س ايجاب� � ًا على جتربته ��ا ،ولعل
اب ��رز رواية ا�شتهرت فيها ه ��ي (رحلة نيلز هولغر�سونز
الرائع ��ة عرب ال�سويد) التي �أخرجه ��ا املخرج هيزايوكي
توريوم ��ي ،ومام ��ورو �أو�ش ��ي؛ ولكن كي ��ف كتبت هذه
الرواي ��ة ومل ��اذا؟ وكي ��ف حتول ��ت اىل اف�ل�ام كارت ��ون
عاملية..؟ اليكم الق�صة.

واحليوان وتفا�صيل عن بيئة وحياة ال�سويد وخ�صو�صا
احلياة الريفية ،وكذلك بحثت يف اخلرافات واال�ساطري
ال�سويدي ��ة القدمية لتم ��زج كل تلك العوام ��ل والظروف
بروايته ��ا ال�شهرية (مغامرات نيل ��ز) ذلك الطفل الذي مت
عقاب ��ه لإ�ساءت ��ه معامل ��ة الآخرين (القزم) فم ��ا كان عليه
اال ان يتح ��ول قزم� � ًا لي�ستطيع به ��ذه الهيئة ان يتكلم
مع احليوان ��ات ويكون �شرط �أعادت ��ه لهيئته الأوىل
ع�ب�ر رحلة م ��ع االوز يف �أرا�ضي اململك ��ة ال�سويدية
م ��ن خالل ه ��ذه الرحلة يت ��م التعرف عل ��ى جغرافيا
اململك ��ة ال�سويدي ��ة (وه ��و اجلان ��ب التعليم ��ي يف
الكت ��اب والذي �أبرزته بق�صدي ��ة عالية �سلمى) هذه
الرحلة التي (تطهر) ذات نيلز وجتعله يعود للر�شد
وال�ص ��واب والطريق ال�صحيح وت ��رك امل�شاك�سة،
�أي ان هذا الكتاب بالأ�صل كتاب جغرافيا للتالميذ
حيث بع ��د ان مت اعتم ��اده يف املدار�س ال�سويدية
الق ��ى ا�ستح�سانا منقطع النظري لي�س يف ال�سويد
فقط بل يف كل بقاع العامل فقد ترجم اىل اكرث من
 30لغة ومنها العربية ،كما حتول اىل م�سل�سالت
و �أ فـــــــــــــ�ل�ام

حكاية
يف اح ��د الأي ��ام تلقت �سلم ��ى ر�سالة من هيئ ��ة املعلمني
الوطني ��ة تطالبه ��ا بت�ألي ��ف كت ��اب جغرافي ��ة للمدار�س
ال�سويدي ��ة ،بع ��د ان الحظ ��ت الهيئ ��ة ان التالمي ��ذ يف
ال�سويد يواجهون �صعوبة بعقم مادة اجلغرافية وكره
وا�ض ��ح له ��ذه امل ��ادة اجلافة ف�أر�سل ��وا ر�سال ��ة ل�سلمى
مفادها «نحن بحاجة ما�سة �إىل كتاب مدر�سي ي�ستمتع
الأطفال بقراءته يف حجرات الدرا�سة ،ليثري اهتمامهم
بجغرافي ��ة بالده ��م ك ��ي يعرفوه ��ا �أك�ث�ر ويحبوها،
نرج ��و �أن يك ��ون الكت ��اب مث�ي�را الهتمامه ��م لي� ��س
باجلغرافيا فق ��ط و�إمنا �أي�ض ��ا بالتاريخ والأ�ساطري
ال�شعبي ��ة»� ،إجابته ��م �سلمى�( :س�أح ��اول…) ولكن
هذا االمر جوب ��ه بالرف�ض واالعرتا�ض من املجتمع
واملتخ�ص�ص�ي�ن حينذاك الذي ��ن ا�ستهجنوا ان يكتب
منهج اجلغرافيا من هو غري متخ�ص�ص بهذا املجال
ويعنون بذلك �سلم ��ى ،ق�ضت بعدها �سلمى �سنوات
تبح ��ث يف الطبيعة وجمالياتها ،وعن عوامل النبات
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كارتون للأطفال يف اكرث من بلد .وجعل االطفال يكتبون
له ��ا ر�سائ ��ل ال�شكر والتقدير من كل البل ��دان ،وهناك من
يذه ��ب اىل ان رواي ��ة مغامرات نيلز ع ��ززت الرمزية يف
ال�سويد ،والأ�صح �أنها رواية رمزية بامتياز الن الرمزية
م ��ن ركائزه ��ا (الرحل ��ة ،و�شخ�صي ��ات م ��ن احليوان ��ات
والنبـــــا تـــــــ ��ات،
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وتوظي ��ف الأ�ساط�ي�ر واخلرافات) وه ��ذا ما موجود يف
روايته ��ا وي�شاب ��ه ذل ��ك كثري ًا م ��ن حيث مفه ��وم الرحلة
وال�شخ�صي ��ات احليواني ��ة امل�سرحي ��ة الرمزي ��ة للكاتب
البلجيكي موري�س ميرتلنك (الطائر االزرق).
نوبل
وع ��ام � 1909أبلغت �سلمى بفوزها بجائزة نوبل يف
الأدب ،وتعد �أول كاتبة �سويدية تفوز بنوبل للآداب،
ومنح ��ت اجلائ ��زة تقدي ��را لإبداعه ��ا يف ت�صوي ��ر
امل�شاعر الإن�ساني ��ة واملثالية النبيلة .و�أ�صبحت بعد
ذلك م ��ن �ضمن �أع�ضاء الأكادميي ��ة التي متنح جائزة
نوب ��ل والتي ه ��ي �أ�ص�ل ً�ا يف ال�سويد .ولي� ��س غريبا
على �سلم ��ى ان تنال اجلائزة عن مغامرات نيلز ،لأنها
تكفلت بتعلي ��م االجيال �أخالقيات العالق ��ة وقوانينها
ب�ي�ن بني الب�ش ��ر والكائنات االخرى ،ف�ض�ل ً�ا عن القيم
االخالقي ��ة والرتبوية التي فيه ��ا ،والرتكيز على مهمة
التعري ��ف بجغرافي ��ا بلد اجلائ ��زة (ال�سوي ��د) ب�صورة
حمبب ��ة وم�شوق ��ة لالطف ��ال .واالن ويف نهاي ��ة حديثي
ع ��ن �سلم ��ى وك�أين ع�شت معه ��ا كل تلك ال�سن�ي�ن حينما
اق ��ر�أ �سريتها املفعم ��ة بالت�ضحية ل�ل��أدب ال�سردي وادب
الأطفال بالذات..الكيف مت تك ��رمي هذه االديبة من قبل
دولتها؟
دروس
لتتعل ��م احلكوم ��ات العربي ��ة وخ�صو�ص ��ا العراقي ��ة
احرتام املبدعني واملفكري ��ن .ماذا ح�صل ل�سلمى…؟
�إليك ��م م ��ا ح�صل ..ق ��ررت احلكوم ��ة ال�سويدية و�ضع
�صورته ��ا على واجهة العملة الر�سمية (فئة  20كرونا)
تخيلوا من خلف العملة ال�سويدية هذه؟ هناك �سرتون
�ص ��ورة ال�صب ��ي نيل ��ز ومورت ��ن �إي جهده ��ا الروائ ��ي
تكل ��ل ب ��ان يو�ضع عل ��ى العمل ��ة� ..أي املنه ��ج الدرا�سي
على العملة الر�سمية للدول ��ة! ومل يتم االكتفاء بهذا فقد
و�ضع ��ت �صورتها على �إحدى طائرات اخلطوط اجلوية
الرنويجي ��ة .وهنالك فندقان يحمالن ا�سمها يف ال�سويد
يف مدين ��ة �س ��ن مبقاطعة فارمالند ،كم ��ا ان هناك �شارع ًا
يف القد� ��س با�سمها ،وحتول منزله ��ا يف مدينة مورباكا
�إىل متح ��ف ي�ض ��م مقتنياته ��ا املهمة .كم ��ا مت عمل متثال
ل�سلمى يقع يف مدينة كارل�ستاد.

يف لقاء �صحفي �سئل الكاتب والروائي الفرن�سي"مي�شيل
تورنييه"م ��ن �أيّ ب ��اب �سح ��ريٍّ دخ ��ل الأدب يف حيات ��ك؟
ف�أجاب":م ��ن ب ��اب كت ��اب الروائي ��ة ال�سويدي ��ة �سلم ��ى
الغرلوف ..رحلة نيل ��ز هولغر�سون الرائعة عرب ال�سويد،
وه ��و كتاب جغرافيا و�ضعته للأوالد ونالت عليه يف العام
 1909جائ ��زة نوب ��ل وال�شهرة العاملية .كن ��ت يف الرابعة
ع�شرة حني قر�أته .بهرين مناخه ال�سحري .فلطاملا �أحببت
ال�سحر وق�ص�صه� .إمنا لي�س �أية ق�ص�ص ،بل ال�سحر الذكي
ال ��ذي ي�ض ��يء درب الق ��ارئ .ل ��ذا مل ت�ستهوين �أب� �دًا ق�صة
�سندريل�ل�ا واليقطين ��ة التي حتوِّ له ��ا اجلني� � ُة الطيب ُة �إىل
عربة ملكية ،بل �أحببت رحلة نيلز الرائعة".
ما جاء على ل�سان تورنييه من �شهادة بحق رائدة من رواد
االدب الكال�سيك ��ي لي�س من املبالغة يف �شيء ،فقوة الن�ص
و�سال�سته التي تتوفر يف اعمال الروائية ال�شهرية �سلمى
الغرول ��وف"�"Selma Lagerlöfساح ��رة اىل ابع ��د
احل ��دود ،وهذا رمب ��ا �سر جناحه ��ا يف �أدب االطفال ،ومن
ينح ��از اىل هذا املج ��ال يف الثقاف ��ة اال�سكندنافية وي�ضع
ب�صم ��ة م�ؤث ��رة فيه فان ��ه دون �شك ي�ضع نف�س ��ه يف مقدمة
الرك ��ب ،لذلك لي�س اعتباطا ان تك ��ون الغرلوف هي املر�أة
االوىل الت ��ي ح�صل ��ت على جائزة نوبل ،ث ��م اختريت منذ
الع ��ام � 1914ضم ��ن فري ��ق االكادميي ��ة ال�سويدي ��ة اجلهة
املعنية مبنح جائزة نوبل لالداب.

ول ��دت �سلم ��ى ع ��ام
 1858يف قري ��ة تابع ��ة
ملقاطعة"فارمالند"املحاذية
للرنوج ،ن�ش�أت وترعرعت يف بيئة ريفية هويتها الثقافية
خلي ��ط م ��ن امل ��وروث ال�سوي ��دي الرنويج ��ي� .إ�صابته ��ا
بال�شل ��ل وان ابعدته ��ا ع ��ن االلت�ص ��اق كث�ي�را ب�أقرانها من
االطف ��ال واجوائه ��م املرحة ،لكنه ��ا ق ّربتها م ��ن جهة ثانية
لع ��امل الطفولة من خالل حر�صها عل ��ى اال�صغاء حلكايات
اجلدات وق�ص�صهم اخليالية وا�ساطريهم املتوارثة املليئة
ب�شحن ��ات اخلراف ��ة واخليال .املعلمة الفطن ��ة عرفت كيف
تنطل ��ق م ��ن الواق ��ع يف كتاباته ��ا لتع ��ود الي ��ه بطلة اكرث
جاذبي ��ة وتظه ��ر اال�شي ��اء بحلة تث�ي�ر االعج ��اب .تعودت
�سلم ��ى ان ت�سافر وكلما �ساف ��رت ت�شكلت يف خميلتها بيئة
منا�سب ��ة ونزعة لتفريغ ما عا�شته من جتارب وم�شاهدات،
فكانت تف ّرغ تلك ال�شحنات االبداعية بقالب �سردي جميل.
زارت بلدان ��ا عديدة يف اوروبا ،ذهبت اىل ايطاليا فزارت
روما وبعد عودته ��ا كتبت"معجزات امل�سيخ الدجال"التي
ن�ش ��رت ع ��ام  ،1897ويف ع ��ام � 1899ساف ��رت اىل م�صر
ث ��م اىل فل�سطني ث ��م �سوريا فكتبت ع ��ام "1901رحلة �إىل
مدينة القد�س".
له ��ا عط ��اء ادب ��ي يف مو�ضوع ��ات خمتلف ��ة م ��ن جمل ��ة
اعمالها"�سائ ��ق العرب ��ة ،الكن ��ز ،امرباط ��ور الربتغ ��ال،

املنبوذ"�إ�ضاف ��ة اىل كتابه ��ا ع ��ن حي ��اة االدي ��ب
الفنلندي"�ساكري� ��س توبيليو� ��س" ،اال ان اب ��رز اعماله ��ا
وا�شهرها انت�شارا وخلودا والتي حازت �إثرها على جائزة
نوب ��ل ع ��ام  1909وترجم ��ت اىل معظم لغ ��ات العامل هي
رواية"مغام ��رات نيلز العجيب"الت ��ي ن�شرت عام .1907
والتي ت ��دور احداثها حول ال�صب ��ي امل�شاك�س نيلز .كانت
تلك الرواية او املنهج ملادة اجلغرافيا نقطة حتول يف حياة

االديب ��ة ال�سويدية ،حي ��ث ك ّلفت ب�أن تكت ��ب منهجا جديدا
ملادة اجلغرافيا التي يكرهها التالميذ ال�سويديون ،فقبلت
التحدي وبعد ب�ضعة �سنوات تفرغت فيها لهذه املهمة وبعد
�سل�سلة من اال�سفار من اق�صى مملكة ال�سويد اىل اق�صاها
�أع� �دّت �سلم ��ى ب�ضاعته ��ا الد�سم ��ة ،فقدم ��ت اجلغرافيا يف
وجبة ادبية ر�شيقة ،وجعلت من االدب مدخال مهما لل�شغف
باجلغرافي ��ا م ��ن جهة ،وتغذي ��ة اجلي ��ل النا�ش ��يء بالقيم
واملب ��اديء االن�سانية التي يتحلى بها ال�سوديون من جهة
اخ ��رى .لقد تكفلت"مغامرات نيلز"بتعليم اجياال �سويدية
جغرافي ��ا بالده ��م العري�ض ��ة ،ويف ذات الوق ��ت تعلم ��وا
�ضمني ��ا �ضوابط العالقة التي يفرت�ض ان حتكم الب�شر مع
الكائنات احلية االخرى واملحيط الذي يعي�ش فيه .جاءت
روايتها يف ظ ��رف ا�ستثنائي جدا تعي�شه ال�سويد ومعظم
بلدان ا�سكندنافيا االخرى التي كانت تعي�ش �آنذاك ظروفا
�سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة �صعبة ،و�سط ذل ��ك االحباط ارادت
اع ��ادة اكت�ش ��اف اململك ��ة ال�سويدي ��ة لل�سويدي�ي�ن انف�سهم
�صغ ��ارا وكبارا عرب مغامرات الفتى امل�شاك�س نيلز امل�ؤذي
لكل من حوله حت ��ى احليوانات ،ي�صادف ��ه �ساحر فيحوّ له
معاقب ��ا اىل ق ��زم ،فيهرب نيل ��ز ممتطي ��ا �إوزة ،ويطري بها
برفق ��ة �سرب م ��ن الطيور ف ��وق كل �أر�ض ال�سوي ��د .هكذا
حتوّ ل ��ت اجلغرافيا اىل مادة �شيقة ومثرية احبها التالميذ
وا�شته ��رت فيما بعد ،ا�صبحت فيلم ��ا �سينمائيا وم�سل�سال
كارتونيا اقتب�س من تلك الرواية ،وهذا ينطبق اي�ضا على
العديد من اعمالها االخرى.
امللفت جدا ان �سلمى وبعد ان و�صلتها ر�سالة من االحتاد
الوطن ��ي للمدر�س�ي�ن يف ال�سوي ��د مفادها"نح ��ن بحاج ��ة
ما�س ��ة �إىل كتاب مدر�س ��ي ي�ستمتع الأطف ��ال بقراءته يف
حج ��رات الدرا�سة ،ليثري اهتمامهم بجغرافية بالدهم كي
يعرفوه ��ا �أكرث ويحبوها ،نرج ��و �أن يكون الكتاب مثريا
الهتمامهم لي� ��س باجلغرافيا فقط و�إمن ��ا �أي�ضا بالتاريخ
والأ�ساطري ال�شعبية" ،اجابت �سلمى�":س�أحاول� ."...إثر
ذل ��ك حاولت �سلمى ،ويا لها من حماولة مثرية لالعجاب.
وتخلي ��دا لالديب ��ة �سلم ��ى الغرل ��وف و�ضع ��ت �صورته ��ا
و�ص ��ورة روايته ��ا ال�شه�ي�رة مغامرات نيل ��ز على احدى
العم�ل�ات ال�سويدية من فئة ع�شرين ك ��رون ،كما و�ضعت
�صورته ��ا اي�ض ��ا على اح ��دى طائرات اخلط ��وط اجلوية
الرنويجية.
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«رحلة نيلز العجيبة» لسلمى الغرلوف:

درس في الجغرافيا والحياة واللغة
ابراهيم العريس

من املعروف عادة �أن كل �شيء له بداية حمددة
ترتبط بظروف وا�ضحة ،وال �سيما يف جمال
الإب ��داع .كل �ش ��يء ما عدا ح�ي�ن يتعلق الأمر
بالأ�ساط�ي�ر املوغلة يف الق ��دم ،وبخا�صة مبا
ينتم ��ي �إىل الفولكل ��ور ،حيث حت ��ى ولو كان
املنط ��ق يق ��ول لنا �إن ��ه ال بد من وج ��ود زارع
�أول للفكرة راحت احلكايات والأفكار ترتاكم
انطالق� � ًا من ��ه ،ي�صع ��ب يف معظ ��م احل ��االت،
حتدي ��د ذل ��ك ال ��ذي ب ��د�أ احلكاية .ولع ��ل ذلك
�ش� � ّكل جزء ًا م ��ن �سحر تلك الإبداع ��ات الغفلة
و�أعطى الأجيال املتالحقة فر�صة لال�ستحواذ
عليها يف تعدي�ل�ات و�إ�ضافات ت�صبح هي مع
م ��رور الوق ��ت جوهر العم ��ل وم�ص ��در اللذة
يف التعاط ��ي مع ��ه .غ�ي�ر �أن ه ��ذه احل ��ال ال
تنطب ��ق اليوم عل ��ى واحدة م ��ن �أجمل القطع
«الفولكلوري ��ة» الأوروبية عل ��ى رغم حتوّ لها
لت�صبح حكاية �شعب ووط ��ن و�أمثولة علمية
و�أخالقي ��ة و�إن�ساني ��ة يف الوق ��ت نف�س ��ه .بل
�إن�ساني ��ة باملعن ��ى ال�شامل للكلم ��ة كما �سوف
نرى بع�ض قليل.
> فاحل ��ال �أن ه ��ذا العم ��ل ال ��ذي نتح ��دث
عن ��ه ه ��و ودائم� � ًا ،الكت ��اب ال�سوي ��دي ال ��ذي
ُيق ��ر�أ �أك�ث�ر م ��ن �أي كت ��اب �آخر يف ه ��ذا البلد
الإ�سكندن ��ايف ،كما �أنه الكت ��اب الذي ُق ّلد �أكرث
م ��ن �أي كتاب �آخ ��ر يف الأدب احلكائي املوجّ ه
لل�صغ ��ار� .أما االختالف اجلوهري فيكمن يف
�أن لـ «مغامرات نيل ��ز العجيبة» م�ؤلفة حمددة
هي واح ��دة من �أكرب كت ��اب ال�سويد وواحدة
من �أوىل الن�س ��اء الكاتبات احلائ ��زات مبكر ًا
جد ًا جائزة نوبل للآداب ،لي�س حتديد ًا بف�ضل
هذا الكتاب ،و�إمنا بف�ضل �أعمال لها يف جمال
الرواية م ��ن �أبرزها بالطب ��ع «ملحمة غو�ستا
برلين ��غ» الت ��ي حُ وّ لت عن ��د بداي ��ات ال�سينما
فيلم� � ًا ال ي ��زال يعترب كال�سيكي� � ًا وكبري ًا حتى

اليوم.
> لك ��ن ثم ��ة فارق� � ًا كب�ي�ر ًا ب�ي�ن كتا َب ��ي
الغرلوف هذي ��ن .فـ «مغام ��رات نيلز"...كتب
�أ�ص�ل ً�ا لل�صغ ��ار وبناء عل ��ى تو�صي ��ة� ،أي �أن
الغرل ��وف مل ت�ؤلف ��ه م ��ن عندياته ��ا ،ب ��ل بناء
عل ��ى طل ��ب وُجّ ��ه �إليه ��ا يف الع ��ام  1902من
«جمعي ��ة املعلمني الوطنية» الت ��ي كانت تريد
التغلب عل ��ى �صعوبات درو�س اجلغرافيا يف
املدار� ��س الثانوي ��ة وكره الطالب ه ��ذه املادة
التعليمي ��ة ،كم ��ا على جه ��ل الط�ل�اب ب�أحوال
ال�سوي ��د وثرواته ��ا وتنوعي ��ة مناطقه ��ا.
واحلقيق ��ة �أن الغرلوف وافق ��ت ب�سرعة على
خو� ��ض امل�شروع يومها وق ��د رمت من خالله
كذل ��ك �إىل العم ��ل ،كم ��ا كان يفع ��ل العديد من
املثقف�ي�ن ال�سويدي�ي�ن يف ذل ��ك احل�ي�ن ،عل ��ى
�إح ��داث جتديد ي ��كاد يكون جذري� � ًا يف اللغة
ال�سويدي ��ة وقواعده ��ا و�ألفاظه ��ا .وعلى هذا
الأ�سا� ��س انطل ��ق امل�ش ��روع ال ��ذي كر�س ��ت له
الكاتبة ثالث �سنوات من حياتها تذرع مناطق
ال�سوي ��د وتتعرف على نباتاته ��ا وحيواناتها
وجغرافيتها و�شعوبها و�أ�ساطريها و�أغانيها
الفولكلوري ��ة ولهج ��ات خمتل ��ف مناطقها كي
ت�صه ��ر ه ��ذا كله يف كتاب �صدر ج ��ز�ؤه الأول
يف الع ��ام  1906لي�ص ��در ج ��زء ث ��ان ل ��ه يف
الع ��ام الت ��ايل .ولئن كان ��ت النتيج ��ة الأوىل
للنج ��اح الفوري الذي حقق ��ه الكتاب ،موافقة
الدولة يف العام  1906على م�شروع التجديد
اللغوي ،م ��ا �أحدث ثورة علمية هائلة يف هذا
البلد ،ف�إن النتيجة الثانية والأ�سا�سية متثلت
يف حتوّ ل درو�س اجلغرافيا يف املدار�س �إىل
متع ��ة حقيقية ،ما جعل الكت ��اب عم ًال يحتذى
يف بلدان عديدة.
> لكن ��ه خل ��ق لل�سويد ،وللعامل كل ��ه �أي�ض ًا،
فولكلور ًا من نوع جديد ،بد�أ برتجمة الكتاب
�إىل العديد من اللغ ��ات ،لي�صل �إىل اقتبا�سات
�سينمائي ��ة ل ��ه ،ب ��ل حتى،
ويف العام  1980حتديد ًا،
�إىل اقتبا� ��س �شه�ي�ر يف
التلفزة اليابانية على �شكل
م�سل�س ��ل متع ��دد احللق ��ات
بالر�س ��وم املتحرك ��ة عُر�ض
حينه ��ا يف ع ��دد ال يح�ص ��ى
من املناطق ،منه ��ا التلفزات
العربي ��ة حيث حم ��ل عنوان
«مغام ��رات نيلز» وكان بداية
لذل ��ك ال�شغ ��ف بامل�سل�س�ل�ات
اليابانية ث ��م الكورية .وهكذا
�إذ ًا ،ع ��رف هذا العمل انت�شار ًا
عاملي ًا وا�سع� � ًا مرتبط ًا بنزعته
التعليمي ��ة ولك ��ن بخا�ص ��ة
بنزعت ��ه الإن�ساني ��ة .وكان يف
طريق ��ه واح ��د ًا م ��ن الأعم ��ال
الفولكلورية الن ��ادرة يف العامل
الت ��ي له ��ا بداي ��ة حم ��ددة وا�سم
م�ؤلف �أكرث حتديد ًا .فما اجلديد
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فيه؟ وع ّم يتحدث بعد كل �شيء؟
> رمب ��ا ال يحم ��ل العم ��ل يف ح ��د ذاته ذلك
الت�شوي ��ق واحلكاي ��ة اال�ستثنائي ��ة اللذي ��ن
جندهم ��ا يف حكاي ��ة تكوّ نه وانت�ش ��اره التي
�أوردناه ��ا �أع�ل�اه ،غ�ي�ر �أن موهب ��ة �سلم ��ى
الغرل ��وف اخلارقة متكنت من �أن ت�ضفي على
احلكاية التي ابتكرتها �سمات ما كان ميكن �أن
تك ��ون ،يف املنطل ��ق ،يف احل�سبان .فاحلكاية
بع ��د كل �شيء ب�سيطة :ه ��ي حكاية الفتى ابن
الرابعة ع�شرة نيل ��ز هولغر�سون ،الذي يُقدّم
لن ��ا يف البداي ��ة ول ��د ًا �شري ��ر ًا ي� ��ؤذي كل من
حول ��ه وال �سيم ��ا �صغار احليوان ��ات و�أطفال
اجل�ي�ران ،ويظ ��ل ذلك د�أب ��ه حي ��ث تف�شل كل
حم ��اوالت �أهل ��ه ومدر�سي ��ه لإ�صالح ��ه حتى
يحل ي ��وم يطلق فيه ر�شا� ��ش �سخريته و�أذاه
عل ��ى ق ��زم يلتقيه بال�صدف ��ة .وملا كان ��ت لذلك
الق ��زم ق ��وى �سحري ��ة يق ��رر الث�أر م ��ن الفتى
ال�شري ��ر فيم�سخه بدوره قزم� � ًا .ويحدث ذلك
يف حلظ ��ة تع�ب�ر فيها ف�ض ��اء املنطق ��ة جماعة
من الطيور ال�ضارية املهاجرة� .أما يف مزرعة
�آل هولغر�س ��ون ف�إن ثم ��ة �إوزة بي�ضاء تتطلع

دائم� � ًا اىل االن�ضم ��ام �إىل تل ��ك الطي ��ور التي
حت�س هي بالغرية من حرية حركتها والقدرة
على التنقل من مكان �إىل �آخر ،فتنطلق الحقة
بالرك ��ب وق ��د تعل ��ق برقبتها الفت ��ى نيلز وقد
�أ�ضح ��ى الآن قزم� � ًا .وعل ��ى هذا النح ��و تبد�أ
رحل ��ة نيلز ف ��وق املناط ��ق ال�سويدي ��ة طائر ًا
مرتعب� � ًا �أول الأمر يف ركب الطيور املهاجرة،
ثم مراقب ًا لكل ما يعرب به وير�صده من رحلته
اجلوية املده�شة وقد راح يتعلم خالل الرحلة،
�أول الأم ��ر ،تل ��ك الدرو� ��س الأخالقي ��ة الت ��ي
�ستحوّ ل ��ه من فتى �شري ��ر ال يتوقف عن �إيذاء
كل م ��ا ومن حوله� ،إىل فت ��ى مفعم بالإن�سانية
وحب الآخرين.
> غري �أن هذا ،يبقى الأثر اجلانبي لرحلته
ويبق ��ى �إ�ضافة اىل ا�ستخ ��دام الغرلوف للغة
ال�شعبي ��ة واحل ��وارات املفعم ��ة باحلي ��اة،
اجلان ��ب اخلا� ��ص بها من درو�س ه ��ذا الن�ص
�ضمن �إط ��ار معركتها الت ��ي �أ�شرن ��ا �إليها� ،أما
الأ�سا� ��س فيبقى ما يحمل ��ه الن�ص ،عرب ر�صد
نيل ��ز كل م ��ا يعرب ب ��ه ،للمناط ��ق املختلفة من
ب�ل�اده ال�سويدي ��ة ،وال �سيم ��ا ع�ب�ر ال�سوي ��د

التاريخي ��ة وتن ��وع اقت�صادياته ��ا الزراعي ��ة
ومناظره ��ا الطبيعية وارتباط �سكان املناطق
مبناطقه ��م وتاريخهم و�أ�ساطريه ��م ال�شعبية
و�أنا�شيده ��م وعاداته ��م وتقاليده ��م ،وق ��د ال
نكون يف حاج ��ة �إىل الت�شديد هنا على كم �أن
نيل ��ز كان كلما تق ��دم يف رحلت ��ه ،ازداد تع ّرف ًا
على النا�س واعت ��اد تقبّلهم كما هم ،وال �سيما
ح�ي�ن يح ��دث �أن ت�ش ّع ��ب الغرل ��وف حكاياتها
كم ��ا يح ��دث م ��رة ح�ي�ن نلتق ��ي يف العا�صمة
�ستوكه ��ومل نف�سه ��ا ،ويف �ش ��كل م ��وارب ق ��د
يبدو عل ��ى غري عالقة بال�سي ��اق العام للرحلة
اجلوي ��ة� ،شاب ًا وحيد ًا �آتي ًا من الريف وي�شعر
بالك�آب ��ة لكن حيات ��ه وم�شاعره تتب ��دل متام ًا
ح�ي�ن يلتقي عل ��ى �سبيل ال�صدف ��ة عجوز ًا من
�سكان املدينة يخربه عن تاريخ هذه الأخرية
وي�ساعده على القيام بجولة فيها تعلمه كيف
يعت ��اد عليها ويحبها ويبارح ك�آبته ،ليتبني له
بعد ذلك �أن العجوز ال ��ذي التقاه و�أحدث فيه
ذل ��ك التغي�ي�ر مل يك ��ن يف حقيقة �أم ��ره �سوى
مل ��ك البالد نف�س ��ه ...واحلقيق ��ة �أن مثل هذه
احلكاية اجلانبية يكرث يف �سياق الن�ص ،بيد
�أن قوة �سلمى الغرلوف الأدبية وا�ستخدامها
احلي للغة �آتية م ��ن احلياة نف�سها ولي�س من
ّ
«القوامي�س املقد�س ��ة» جعلها تبدو يف �أ�سا�س
الن� ��ص .والغاية دائم ًا تغي�ي�ر نيلز عن طريق
املعرف ��ة والوع ��ي ومزي ��د منهم ��ا .وه ��و �أمر
يتحق ��ق يف النهاي ��ة �إىل درج ��ة تقن ��ع الق ��زم
ال ��ذي كان وراء م�س ��خ نيلز قزم ًا ب� ��أن الوقت
قد ح ��ان لإرج ��اع ه ��ذا الأخ�ي�ر �إىل و�ضعيته
الأوىل ،بعدم ��ا تخل�ص من كل ما كان لديه من
رغب ��ات �شريرة ،جاع�ل ً�ا الإوزة التي ت�صحبه
ط ��وال الرحلةّ ،
حتط ب ��ه �أخ�ي�ر ًا يف مزرعته
وقد تيقنت هي الأخرى من �أنه بات فتى عامل ًا
يح ��ب املعرفة ويتملكها راغب ًا يف املزيد منها،
حمب ًا للتعامل الندّي م ��ع الآخرين غري راغب
يف الت�سبب ب�أي �ضرر.
على رغم �أن �سكان بع�ض املناطق ال�سويدية،
النادرة على �أي حال ،انتقدوا كتاب الغرلوف
لأن ��ه مل يتوق ��ف يف رحلت ��ه يف مناطقه ��م بل
اكتف ��ى بعبور �سمائها �أحيان ًا ،كما حال �أهايل
منطق ��ة هالن ��د ،ف� ��إن الغرلوف �ستق ��ول دائم ًا
�إن ه ��ذا الكتاب ق ��د �أك�سبه ��ا رهاناتها العلمية
والأخالقية يف �ش ��كل مل تتو�صل �إليه �أعمالها
ال�سابق ��ة .ومن املع ��روف �أن �سلمى الغرلوف
( )1940 - 1858اعت�ب�رت دائم� � ًا كاتب ��ة ذات
نزع ��ة �إن�ساني ��ة �أخالقي ��ة التعب�ي�ر ،غ�ي�ر �أن
�صعوبة موا�ضيع معظ ��م كتبها التي كانت قد
�صدرت قبل «مغام ��رات نيلز» كانت قد جعلت
منها كاتبة نخبوي ��ة بعيدة من متناول القراء
الب�سطاء ،لكنها بعد هذا الكتاب ثم بعد جائزة
نوب ��ل الت ��ي مُنحتها ع ��ن جمم ��ل �أعمالها بعد
�سنوات ،حتولت لت�صب ��ح واحدة من الكتاب
الأك�ث�ر �شعبي ��ة يف بلدها ،و�أحيان� � ًا حتى يف
طول �أوروبا وعر�ضها.

عن" /احلياة"

تُعترب الروائية السويدية
سلمى الغرلوف (1858ـ )1940
أول امرأة يف التاريخ تفوز
بجائزة نوبل لآلداب (.)1909
وهي أول كاتبة سويدية تفوز
بهذه الجائزة العاملية التي
َبدأت يف منح جوائزها منذ
عام  .1901وهذا يعني أنها
َفتحت باب الجائزة أمام أدباء
بلدها .وقد أصبحت يف عام
 1914عضو ًا يف األكادميية التي
متنح جوائز نوبل التي يتب َّناها
بلدها السويد .فصارت بذلك
أول كاتبة تحصل عىل جائزة
نوبلوعضوية األكادميية .كام
ُي َ
نظر إليها كواحدة من أبرز
الكاتبات يف األدب السويدي
الحديث.

7

manarat

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

الروائي��ة الس��ويدية س��لمى
الغرلوف وروحانية القدس
إبراهيم أبو عواد
وُ ل ��دت يف قرية تابعة ملقاطع ��ة فارمالند يف
�شمال ال�سويد البارد ،وعانت من َع ْيب َخ ْلقي
يف ِوركه ��ا�َ ،س َّب � َ�ب لها َّ
ال�ش َللُ ،ث� � َّم تعافت منه
بع ��د ذلك ،ولكنها َب ِق َيت تعاين َع َرج ًا ب�سيط ًا.
وعل ��ى الرغم من هذه الإعاقة� ،إال �أنها عا�شت
طفولة �سعيدة.
ب ��د�أت حياته ��ا مُع ِّلمة يف بلدة الن ��د �سكرونا
يف الف�ت�رة ( 1885ـ  .)1895وملع ا�سمها يف
ع� �المَ الأدب لأول مرة بعد �أن ن�شرت روايتها
الأوىل «ملحم ��ة غو�ست ��ا برلنغ"عام ،1891
التي َّ
ب�شرت بالنه�ضة الرومنطيقية يف الأدب
ال�سويدي .ويف عام  ،1895ق َّررت ترك مهنة
التدري� ��س ،والتف ��رغ ل�ل��أدب ،وقامت برحلة
�إىل فل�سط�ي�ن يف مطل ��ع الق ��رن الع�شري ��ن،
و�أقام ��ت يف القد� ��س ،وقد انبه ��رت باملكان،
وت�أ َّث ��رت بالأجواء ال ُّروحاني ��ة ،و�أ َّثرت فيها
هذه الزي ��ارة التاريخي ��ة ،التي كان ��ت � ْأ�ش َبه
ما تكون باحلج املق َّد� ��س .وعندما عادت �إىل
بالدها� ،أ�صدرت كتاب ًا ت�ض َّمن انطباعاتها عن
هذه البقعة الفريدة من العامل.
وقد ق َّررت الأكادميية ال�سويدية منحها جائزة
نوبل للآداب يف عام  ،1909تقدير ًا لإبداعها
يف ت�صوي ��ر م�شاع ��ر ال َّن ْف� ��س الإن�ساني ��ة،
والنظ ��رة الروحي ��ة ،واخليال احل ��ي املفعم
باحليوي ��ة ،والناب�ض باملثالية النبيلة .ويف
عام  ،1928ح�صلت على الدكتوراه الفخرية
يف الآداب من جامعة جريف�س فالد الأملانية.
وق ��د تمَ َّ حتويل منزلها ال ��ذي عا�شت فيه �إىل
متحف ي�ضم مقتنياتها.
ت ��دور �أح ��داث غالبي ��ة �أعماله ��ا الأدبي ��ة يف
مقاطع ��ة فارمالند (على احل ��دود ال�سويدية
ـ الرنويجي ��ة) .وم� � َع هذا ،ف� ��إِن رحالتها �إىل
خ ��ارج بالده ��ا �ألْ َه َم ْتها العديد م ��ن الأعمال،

مث ��ل «عجائ ��ب امل�سي ��ح ال َّدج ��ال"()1897
الت ��ي تدور �أحداثها يف جزي ��رة ِ�ص ِق ِّلية .كما
�أن زيارته ��ا لفل�سط�ي�ن �ألهمته ��ا كتابة رواية
«القد� ��س» ( ،)1901الت ��ي حُ وِّ ل ��ت �إىل فيل ��م
�سينمائي القى ا�ستح�سان ًا عاملي ًا.
لقد اندجم ��ت �سلمى الغرلوف م� � َع الطبيعة
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،فكتب ��ت ع ��ن الكه ��وف،
وا�ستلهم ��ت الأ�ساط�ي�ر التي كان ��ت ت�ستمع
�إليه ��ا وه ��ي �صغ�ي�رة ،وعا�ش ��ت يف �أجواء
املالح ��م ال�شعبي ��ة ،وا�ستح�ض ��رت �أغ ��اين
املزارعني الب�سطاء ،واعتمدت على توظيف
ال�ت�راث الإ�سكندنايف ،وك�شف ��ت عن �صراع
الإن�س ��ان مع ن ْف�سه ،و�أبرزتْ ميوله ورغباته
وم�شاع ��ره كاحل ��ب والكراهي ��ة والطم ��ع.
وا�ستخدم ��تْ يف كتاباته ��ا احليوان ��ات
والأق ��زام ،والأبطال اخلارقني ،وعا�شت يف
�أجواء الثقاف ��ة الرتاثية ال�شعبي ��ة امل�شتملة
عل ��ى ثنائي ��ة (خ�ي�ر الطبيع ��ة/الأرواح
ال�شريرة).
وعلى الرغم من كرثة �أعمالها الأدبية� ،إال �أن
رواية «مغامرات نيلز املده�شة» ( )1906تظل
�أعظم �أعماله ��ا على الإط�ل�اق .و�سبب كتابة
هذه الرواية ه ��و �أن هيئة املعلمني الوطنية
َك َّل َف ْته ��ا بت�ألي ��ف كت ��اب جغرافي ��ا للمدار� ��س
ال�سويدي ��ة يف ع ��ام  .1902وق ��د ق�ض ��ت
�سلم ��ى الغرل ��وف عِ � �دَّة �سن ��وات َتبحث يف
املناظر الطبيعية ،وتدر�س حياة احليوانات
والنباتات ،وتحُ ِّلل تفا�صيل احلياة الريفية،
وتبح ��ث يف الأ�ساط�ي�ر ال�سويدي ��ة .وقامت
مب ��زج ه ��ذه العنا�ص ��ر يف ق�ص ��ة نيل ��ز ،ذلك
ال�صب ��ي ال ��ذي عُوقِب ب�سبب ُ�س ��وء معاملته
َّ
للحيوان ��ات مِ ��ن ِق َب ��ل ق ��زم املزرع ��ة ،ف�صا َر
قزم ًا �صغري ًا .ممِ َّ ا جعله ق ��ادر ًا على محُ ادَثة

احليوانات ،والتعامل معهاُ ،ث َّم �صار ي�سافر
ع�ب�ر �أرا�ضي ال�سويد على ظهر ِ�إ َو َّزة كبرية.
وخ�ل�ال ه ��ذه الرحلة يتعرف عل ��ى ال�سويد،
وجغرافيتها ،وتاريخه ��ا ،وتراثها ال�شعبي،
وحكاياته ��ا الأ�سطورية .وق ��د ح َّقق الكتاب
جناح ًا �ساحق ًا يف �أنحاء العالمَ  ،و ُت ْر ِجم �إىل
�أكرث من ثالثني لغة مِ نها اللغة العربية ،وتمَ َّ
حتويله �إىل م�سل�سل كرتوين للأطفال .وقد
ع َّزز الرمزي َة يف الأدب املحلي والعاملي على
َح ٍّد َ�سواء.
ويف ع ��ام  ،1992ق َّررت احلكومة ال�سويدية
ال�صب ��ي نيل ��ز خل ��ف العملة
و�ض ��ع �ص ��ورة َّ
ال�سويدي ��ة (فئ ��ة  20كرون ��ا) ،و�سلم ��ى
الغرل ��وف يف الأم ��ام ،اعرتاف� � ًا مبكانة هذه
الكاتبة ،وتخليد ًا لذكراها و�إجنازاتها.
�ساهم ��ت �سلم ��ى الغرل ��وف يف احل ��راك
االجتماع ��ي ،والدف ��اع عن ق�ضاي ��ا جمتمعها
وحق ��وق امل ��ر�أة .فدعم ��تْ ح ��ق امل ��ر�أة يف
االنتخاب ،كما �ألق ��ت العديد من املحا�ضرات
الت ��ي تدعم حق ��وق امل ��ر�أة يف ال�سويد .ويف
نهاي ��ة حياته ��ا� ،أ�صبح ��ت نظرته ��ا للع� �المَ
والإن�س ��ان �سوداوي ��ة ،وانعزل ��ت يف َبيته ��ا
القدمي ،ومل تعد تختلط بالنا�س .وقد ُت ُو ِّف َيت
يف عام  ،1940وهي تعمل على كتابة رواية
جديدة.
مِ ��ن �أب ��رز �أعماله ��ا« :ملحم ��ة غو�ست ��ا
برلن ��غ"(« )1891رواب ��ط خفي ��ة» ()1894
«عجائب امل�ســـيح الدجال"(« )1897القد�س»
(« )1901كن ��ز ال�سي ��د �آرن ��ز"()1904
«مغامرات نيل ��ز املده�شة» (« )1906ذكريات
من طفولتي» (.)1930
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سلمى الغرلوف..

روائية وضعت السويد

صورتها على عملة البالد

ُتعت�ب�ر الروائي ��ة ال�سويدي ��ة �سلم ��ى الغرلوف،
والتي حتل ذكرى وفاتها اليوم  16مار�س� ،أول
ام ��ر�أة يف التاريخ تفوز بجائ ��زة نوبل للآداب،
والت ��ي ح�صلت عليه ��ا ع ��ام  .1909ك�أول كاتبة
�سويدي ��ة تفوز بهذه اجلائزة العاملية التي بَد�أت
يف من ��ح جوائزها منذ ع ��ام  .1901وهذا يعني
�أنها َفتحت باب اجلائزة �أمام �أدباء بلدها.
ول ��دت الروائي ��ة ال�سويدي ��ة �سلم ��ى الغرل ��وف
ع ��ام  1858يف قري ��ة تابع ��ة ملقاطع ��ة فارمالند
عل ��ى احل ��دود ال�سويدي ��ة الرنويجي ��ة ،وعانت
من َع ْي ��ب َخ ْلق ��ي يف ال�س ��اق�َ ،س َّب َب له ��ا َّ
ال�ش َلل،
ُث� � َّم تعاف ��ت منه بع ��د ذل ��ك ،ولكنها َب ِق َي ��ت تعاين
ً
ب�سيط ��ا .وعل ��ى الرغم من ه ��ذه الإعاقة،
َع َرجً ��ا
�إال �أنه ��ا عا�ش ��ت طفول ��ة �سعي ��دة ،و�سافرت �إىل
العا�صم ��ة �ستوكه ��ومل للع�ل�اج ،وهن ��اك تابعت
ن�صـًا وفن ّـًا و�أظهرت اهتمامًا
احلرك ��ة امل�سرحية ّ
بال�شع ��ر ،كتب ��ت امل�سرحي ��ة والرواي ��ة ،وكانت
�أوىل رواياتها"جو�ست ��ا برلن ��ج" .كتب ��ت �سلمى
مذكراتها يف ثالثة �أجزاء ا�ستغرقت عقدًا اً
كامل،

وكان م ��ن �أه ��م �أعماله ��ا الروائية"امرباط ��ور
الربتغ ��ال" ،و"ق�ص ��ة ريفية""،مغام ��رات نيل ��ز
املده�شة"
وق ��د �أ�صبح ��ت يف ع ��ام  1914ع�ض ��وً ا يف
الأكادميية التي متنح جوائز نوبل التي يتب َّناها
بلدها ال�سويد .ف�صارت بذلك �أول كاتبة حت�صل
عل ��ى جائزة نوب ��لوع�ضوي ��ة الأكادميي ��ة .كما
ي َ
ُنظر �إليها كواحدة من �أبرز الكاتبات يف الأدب
ال�سويدي احلديث.
وعل ��ى الرغم م ��ن ك�ث�رة �أعمالها الأدبي ��ة� ،إال �أن
رواية"مغام ��رات نيل ��ز املده�شة"تظ ��ل �أعظ ��م
�أعماله ��ا عل ��ى الإط�ل�اق .و�سب ��ب كتاب ��ة ه ��ذه
الرواي ��ة هو �أن هيئ ��ة املعلمني الوطني ��ة َك َّل َف ْتها
بو�ضع كتاب جغرافيا للمدار�س ال�سويدية .وقد
ق�ضت الغرل ��وف عِ دَّة �سنوات َتبحث يف املناظر
الطبيعية ،وتدر�س حياة احليوانات والنباتات،
وتحُ ِّل ��ل تفا�صيل احلي ��اة الريفي ��ة ،وتبحث يف
الأ�ساطري ال�سويدية.
وقام ��ت مب ��زج ه ��ذه العنا�ص ��ر يف ق�ص ��ة نيلز،

ال�صب ��ي ال ��ذي
ذل ��ك َّ
عُو ِق ��ب ب�سب ��ب ُ�سوء
معاملت ��ه للحيوانات
مِ ن ِق َبل قزم املزرعة،
ف�صا َر قزمًا �صغريًا.
ممِ َّ ��ا جعل ��ه ق ��اد ًرا
عل ��ى محُ ا َدث ��ة
احليوان ��ات ،والتعام ��ل معه ��اُ ،ث َّم
�ص ��ار ي�ساف ��ر ع�ب�ر �أرا�ض ��ي ال�سويد عل ��ى ظهر
�إِوَ َّزة كب�ي�رة .وخ�ل�ال هذه الرحل ��ة يتعرف على
ال�سوي ��د ،وجغرافيته ��ا ،وتاريخه ��ا ،وتراثه ��ا
ال�شعب ��ي ،وحكاياته ��ا الأ�سطوري ��ة .وق ��د ح َّقق
الكت ��اب جناحً ا �ساح ًقا يف �أنحاء العالمَ  ،و ُت ْر ِجم
�إىل �أكرث من ثالثني لغة مِ نها اللغة العربية ،وقد
ع َّزز الرمزي َة يف الأدب املحلي والعاملي على َح ٍّد
َ�سواء.
ث ��م حتولت الرواي ��ة �إىل فيل ��م �سينمائي حمبب
للكب ��ار وال�صغ ��ار ،و�إىل م�سل�س ��ل كرتوين نال
�شه ��رة وا�سعة ،وقد تباي ��ن امل�سل�سل الكارتوين

قلي�ًل�اً
ع ��ن الرواي ��ة ل ��دواع فني ��ة
�أ�ضيف ��ت عل ��ى امل�سل�س ��ل جلعل ��ه �أك�ث�ر جاذبية،
حيث �أعاد ال�ساحر نيلز �إىل حجمه الطبيعي بعد
�أن �أج ��رى له اختبا ًرا مب�ساعدة من قائدة الإوز،
ثب ��ت من خالل ��ه �أن نيلز �أ�صبح فت ��ى طيبًا يحب
احليوان ��ات والطي ��ور وي�ساعدها ،ث ��م عاد نيلز
�ساملًا �إىل والديه اللذين فرحا بعودته.
توفي ��ت الروائي ��ة ال�سويدية الغرل ��وف يف 16
مار� ��س من ع ��ام  ،1940وقد حت ��ول منزلها �إىل
متح ��ف با�سمها ،كما و�ضع ��ت ال�سويد �صورتها
على العملة فئة الـ  20كرونا.

