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صورة ذاتية لـ«أوغست سترندبيرغ« في جيرسو في سويسرا عام 1886.

»سرتندبريغ«،  شخصية  يف  سمة  هناك  كانت  لطاملا 

إىل  الساخط  السيايس  االجتامعي  املجادل  ترتاوح من 

الكاتب املتعّمق نفسياً، الءمت الروح السائدة واملناخ 

أفكاره حول األخالقيّة  زالت  ما  أوقاته. و  الفكرّي يف 

وثيقة  العائلية  والسياسة  السلطة  وهياكل  والرتاتبية 

الصلة بعرصنا اليوم. إّن الرصاع املستمر للتفكري الحّر 

وحرية الكالم التي شّنها أثناء حياته أكرث أهميّة من أي 

العديد من  الرقابة يف  وقت مىض يف وقت تنترش به 

البلدان.

يف  »سرتندبريغ«  لشعبية  اآلخر  السبب  ويتمثل 

لبعض  ميكن  الذي  الوقت  ففي  املنال،  سهلة  لغته 

املؤلفات أن تصبح قدمية الطراز، استخدم »سرتندبريغ« 

لغة ميكن تداولها، تتبدى معها اليوم نصوصه حديثة 

للغاية.

رجل متعدد المواهب

يثري » سرتندبريغ« اإلعجاب لرباعته وتنوع فنه، فلقد 

كونه  جانب  وإىل  واألنواع.  األمناط  مختلف  تداول 

ومصوراً  ورّساماً  شاعراً  كان  والنرث،  املرسح  يف  مبتكراً 

وكان أيضاً عاملاً بالحضارة الصينية.

الخاّصة  العاصفة  »سرتندبريغ«  حياة  وتوّضح 

تكمل  ألنها  الخصوص  وجه  وعىل  الدامئة  جاذبيته 

عمله.

من الصعب فصل حياة »سرتندبريغ« عن عمله. 

التي  الحياة  يعكس  الكاتب  عمل  بأن  اعتقد  ولقد 

بيد مع  عاشها. وسار تطوره األديب وبشكل كبري يداً 

التحوالت واالنعطافات يف حياته الخاصة، مبا يف ذلك 

وخالفاته  الزوجي  انفصاله  من  نشأت  التي  األزمات 

السياسية.

النشأة والدراسة

ولد »جوهان أوغست سرتندبريغ« يف 22 يناير/كانون 

الثاين عام 1849. وقد أورد الحقاً أنّه عاىن يف طفولته 

العوز والحرمان إال أن أرسته مل تكن فقرية. كان والده 

وكيل شحن وتزّوج مديرة منزله وأنجبا مثانية أطفال.

»أوغست سترندبيرغ«

»أنا داهية بارع«
يواصل »أوغست سترندبيرغ« )1849-1912(  سحره وإبداعه بعد 

مائة عام من موته. إنه مبتكر ورائد عصره وال يزال يثير إعجاب 

المشاهدين في المسارح حول العالم.

لوحة »ليل الغيرة« )Jealousy Night( رسمها »سترندبيرغ« في برلين في ألمانيا 

عام 1893.
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شبابها،  ريعان  يف  »سرتندبريغ«  والدة  ماتت    

فضعفت عالقته مع والده الحقاً. وبعد شجار عنيف 

بني االثنني يف عام 1876 مل يلتق» »سرتندبريغ« بأبيه 

ثانية.

بعد أن تخرج »سرتندبريغ« من الثانوية العاّمة، 

ومعلمـــاً  مدرســاً  عمــل  فقد  متنقالً.  حياته  عاش 

موجهاً، ودرس الطب، وحاول أن يصبح ممثالً إال أن 

»اوبساال«  جامعة  ويف  جدوى.  دون  كان  ذلك   كل 

نحــو  علــى  درس  )Uppsala University( حيث 

متقطّع، ُعرِف عنه إتّباــعه رغبتـــه املستمرة إلثارة 

عداء املعلمــني. وعىل أية حال، كان ينظر إليه عىل 

أنه كاتب واعد. وعمل »سرتندبريغ« لفرتة كصحفي 

يف »داجينز نيهـــيرت« )Dagens Nyheter( وهــي 

أحدى أشهر الصحف الصباحية يف السويد، كام عمل 

و  استوكهومل.  امللكية يف  املكتبة  كمكتبي مساعد يف 

يف ذلك الوقت إلتقى »سرتندبريغ« مع »سريي فون 

إسني« زوجته األوىل. وقد كانت سويدية من الطبقة 

العليا تتكلم الفنلندية وامرأة متزّوجة لها طموحات 

الشهوة  بني  متغرياً  عاصفاً  حبهام  وكان  بالتمثيل. 

والكراهية. وبعد العديد من التقلبات، تزوج االثنان 

يف عام 1877.

البزوغ األدبي والمنفى

الهجائية  »سرتندبريغ«  رواية   1879 عام  يف  نرشت 

»الغرفة الحمراء« )The Red Room(، وكانت هذه 

الكتابة مدفوعاً   بداية بزوغه األديب. وواصل  الرواية 

األحيان  أغلب  يف  أعامله  وهاجمت  النجاح،  بهذا 

السلطات يف السويد.

الجديدة«  »اململكة  الغاضب  نرش هجائه  وبعد 

كانت   ،)1882 عام  )يف   )The New Kingdom(

ردود األفعال معادية جدا بحيث اُجرب »سرتندبريغ« 

وتنقل  املنفى  فرتة  وبدأت  السويد.  مغادرة  عىل 

أوروبــا. وقد تضاعفت  »سرتندبــريغ« وعائلتــه يف 

الفضائح يف املوطن األصيل بعد نرش مجموعة قّصته 

القصرية »الزواج« )Getting Married( )بني عامي 

1884-1886(. اتُهم »سرتندبريغ« بالجحود والتشهري 

جعلته  التجربة  أن  إال  التهمة  هذه  من  تربأته  وتم 

مذعوراً ومتزعزعاً ذهنياً. وقد ألقى االضطهاد الذي 

أصبح  الذي  زواجه  عىل  بظالله  »سرتندبريغ«  القاه 

الزوجية  أزمة »سرتندبريغ«  وتزامنت  للغاية.  متوتّراً 

األرجح وبشكل  النساء، وهذا عىل  مع ظهور حركة 

جزيئ أساس نظرته الساخرة للنساء.

أزمة إنفيرنو )الجحيم(

برلني،  إىل  وانتقل   1891 عام  يف  »سرتندبريغ«  طلّق 

حيث عقد زواجاً قصــرياً مع الصحفيــة النمساوية 

»فريدا ووهل«. وكان للزوجني ابنة ولكنهام رسعان 

وهناك  باريس.  إىل  »سرتندبريغ«  وانتقل  انفصال  ما 

دخل يف ُحقــبة من حياته تعــّذب خاللها بالهلوسة 

)الجحيم(.  إنفرينو  بأزمة  وسميت  الخفيني  واألعداء 

بعلــوم الطبيعة  وخالل ذلك الوقت، أصــبح مهتامً 

أيضاً. والكيمياء 

العودة إلى السويد

حالــة  إىل  »سرتندبــريغ«  وصل  الجحيم،  أزمة  بعد 

عقلية أكرث مساملة وعــاد إىل السويـد. وتزّوج للمرّة 

الثالثة، املمثلة »هاريت بوّسه«. كان زواجاً قصرياً إذ 

عام  يف  ماري«  »آن  ابنتهام  والدة  عقب  ومبارشة 

»سرتندبريغ«  وأطلق  الزوجان.  انفصل   1902 

مع  استوكهومل  يف  الحميم«  »املرسح   1907 عام  يف 

النقد  لكتابة  وعاد  فالك«.  »أوغست  املمثل 

معروفاً  أصبـــح  فيــــام  وانخرط   االجتــامعـــي 

بـ »عداء سرتندبريغ«. )انظر صفحة 4(.

المرض والموت

عاش »سرتندبريغ« خالل السنوات األخرية من حياته 

يف شّقة يف وسط استوكهومل وهي يف الوقت الحارض 

حبّه  فوكرن«  »فاين  املمثلة  عاشت  وقد  متحفاً. 

العظيــم األخــري يف نفس البنايــة. وتويف »أوغست 

أن  ويحتمـــل   1912 مايو/أيار   14 سرتندبــريغ« يف 

يكون السبب رسطان املعدة. ولقد انضّم إىل موكبه 

الجنائزي حوالــى 60,000 شخص. وقدمت الصحف 

التي كانت فيام مضـى ناقدة له نعياً مجيداً له. إنها 

سخريــة القدر لكاتب أمضــى حياتــه بكاملهــا يف 

معارضة األنظمة. ■

النساء في حياة »سترندبيرغ« )من اليمين(: ممثلة فنلندا السويدية »سيري فون إسين« زوجته األولى )1877-1891( والتي أنجب منها ابنتين اثنين وولد واحد. والصحفية 

النمساوية »فريدا ووهل« زوجته الثانية )1893-1897( وأّم ابنته »كيرستين«. والممثلة السويدية »هاريت بّوسه« زوجته الثالثة واألخيرة )1901-1904( وهي في الصورة مع 

ابنتهما »آن ماري«.
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يعــرف »سرتندبــريغ« بكــونــه مرسحيــاً، ومازالت 

مرسحيّاتــه تؤدى عىل خشبات املســارح يف جميــع 

أرجــاء العامل. فلقد أقيم مهرجــان »سرتندبــريغ« يف 

الصـــني يف عام 2005، وأديت مرسحيتــه »البجعة« 

)The Pelican( يف بّكني صيف عام 2011.

وقد أثرت مرسحيّات »سرتندبــريغ« عىل الكتّاب 

واملخرجني أمثال »إدوارد ألبي«، و »تينييس وليامز«، و 

»فرانز كافكا«، و »يوجني أونيل« و »إنجامر بريجامن« 

وهذا عىل سبيل املثال ال الحرص.

»سرتندبريغ«  مرسحيّات  من  العديد  متثيل  وتم 
أوالً يف الدمنارك وأملــانيا والنمسا، ومل يبِد السويديون 
البلدان  قبل  من  احتضانه  بعد  إال  به  االهتمـام 

الناطقة باألملانية. 

وكان »سرتندبريغ« مواطن عاملي قىض ثلث حياته 

والنمسا حيث  والدمنارك  وسويرسا  وفرنسا  أملانيا  يف 

ويوجد  الفكريّة.  االتّجاهات  استيعاب  من  متكن 

البعض من أعاملــه مكتوبــة أصــالً باللغة الفرنسية. 

ولقد أشار »سرتندبريغ«: »يجب أن أكون أوروبياً أوالً 

لتحسب كلمتي يف السويد!«. ونظر »سرتندبريغ« إىل 

وقد  للتعبري،  الوسائل  أهم  من  أنها  عىل  مرسحيّاته 

كتب حواىل 60 مرسحية مختلفة األمناط واألساليب.

 

المسرحيات التاريخية

كانت أغلب جهود »سرتندبريغ« األوىل هي مرسحيات 

القرن  أواخر  يف  شعبياً  نوعاً  كانت  والتي  تاريخية، 

التاسع عرش ونوعاً عاد إليه »سرتندبريغ« يف العديد من 

األوقات خالل كتاباته.

إرث »سترندبيرغ« األدبي

كتب »سترندبيرغ« وعلى امتـــداد أربعــة عقــود زمنيــــة حـــوالي 120  عماًل وشكلت المسرحيات نصف 

هذا العدد. كما كتب أيضًا عددًا كبيرًا من المقــاالت الصحفية والمقاالت العلميــة واآلالف من الرسائل.

إنتاج خارجي لمسرحية »سكان هيمسئو« )The People of Hemsö(، وهي تعديل »سترندبيرغ« الخاص ألحد كتبه األكثر قراءة.

عّبر »سترندبيرغ« عّما يدور في نفسه 

بغير الكلمات، إذ شمل إبداعه أيضًا 

الرسم والتصوير الفوتوغرافي. وقد 

قام بالرسم بشكل مكثف خالل 

العديد من فترات حياته، بل وحاول 

خالل إقامته في باريس كسب عيشه 

من الرسم. ومال إلى التركيز على 

الطبيعة وخصوصًا األرخبيل السويدي. 

وأصبحت لوحاته بمرور الوقت أكثر 

سوداوية والبحر المفتوح موضوع 

متكرر فيها.

وطّور »سترندبيرغ« في سّن 

المراهقة االهتمام بالتصوير 

الفوتوغرافي، كان في بادئ األمر 

تجربة علمية محضة ولكنه أصبح فيما 

بعد أكثر تحديدًا لألهداف وأكثر 

جرأة في األفكار.

وقد صور »سترندبيرغ« نفسه 

وعائلته، واستكشف الصحافة 

التصويرية، وقام بتوثيق السحب، 

وأجرى االختبارات بالتصوير الملون. 

ويوجد اآلن فقط 60 صورة التقطها 

»سترندبيرغ«.

»سترندبيرغ« متنكر بزّي »روسي 

عدمي«، وهي صورة ذاتية تم 

التقاطها في »جيرسو« في سويسرا 

عام 1886.

الرسم والتصوير
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وقد أثرت أعامل شكسبري وبخاصة يف البعد النفيس 

للشخصيات. وبعد إصــدار مرسحيــات قليلــة مكتوبة 

الحــّر«  »املفّكر  مـسـرحيـــة  مثــل  ضعيف   بشــكل 

)The Freethinker( )عام 1869( ومرسحية »يف روما« 

)In Rome( )عام 1870(، قام »سرتندبــريغ« بإنجازه 

الكبري كمرسحي يف عام 1881 عند األداء األول ملرسحية 

»املعلم أولوف« )Master Olof( والتي أعاد تجديدها 

عدة مرات منذ أن كتبها املرة األوىل عام 1872.

وتأثر »سرتندبريغ« يف املرسحية بـ »غوته« من بني 

التي شملت  التقليدية  القيود  آخرين غريه، وقرر كرس 

الكتابة بالشعر واألسلوب الحاميّس يف التمثيل واستعمل 

بدالً من ذلك عدداً مختلفاً من الخلفيات والحوار العامي.

وتدور املرسحيّة حول املصلح الربوتستانتي »أولوس 

بيرتي« وامتدحت لواقعيتها النفسية، وهي تحديث يف 

وقت هيمن عىل املرسحيات التصوير املثايل لألشخاص. 

ويتضّمن عمــل »سـرتنـدبــريغ« يف هـــذا النــوع مثان 

مرسحيّات حول ملوك سويديني.

المسرحيات الطبيعية

انبثق املذهب الطبيعي أو الواقعي كقوة هاّمة يف أواخر 

1880، ولعب »سرتندبريغ« دوراً مهاّمً يف تطويره. وجاءت 

هي  تراجيدية  طبيعية  مبرسحيات  العاملية  إنجازاته 

»األّب« )The Father( )فــي عــام 1887(، و »اآلنســة 

جــوليـــا« )Miss Julie( )يف عــام 1888(، و »الدائنون« 

)Creditors( )يف عام 1889(.

وقد كان »سرتندبريغ« رائداً يف املرسحيات الجّدية 

ذات الفصل الواحد. ولقد كتب أول مرسحية طبيعية 

معارصيه.  )Miss Julie( وصدم  جوليا«  »اآلنسة  هي 

ويف املقّدمــة، أوجد معايري املرسحيــة الطبيعية التي 

تتمثل بعدم إضافة الجامليات إليها وجعلها قريبة من 

الواقع، وعــدم وجــود الحبكة املصطنعة فيها، وعدم 

وجود فاصل بني فصولها، وخلوها من املناظر املرسومة 

وجعل شخصياتها متعددة األبعاد.

مشبّعة  الطبيعية  »سرتندبريغ«  مرسحيات  إن 

باألفكار الدارونية والنيتشوية وتقّدم رصاعاً بني القوي 

والضعيف، ويف أغلب األحيان رصاعاً بني الجنسني. ويف 

مرسحية »األب« )The Father(، تحاول الزوجة جعل 

زوجها يعتقد أنه مجنون، بينام يف مرسحيته األكرث عرضاً 

عىل  الرصاع  يكون   )Miss Julie( جوليا«  »اآلنسة 

الطبقات  بني  املستويات:  من  العديد  ضمن  السلطة 

االجتامعية املختلفة وبني الرجل واملرأة.

ويف هــذه املرسحيـــة من فئـــة مرسحيــات الغرف 

الصغرية أو الخاصة، فإنه يتم إغواء اآلنسة األرستقراطية 

»جوليــا« ويتم التالعب بها من قبل »جــني« الخــادم 

الطموح لتنتهي مبحاولتها االنتحار.

هــذا وتتضّمن مرسحيــات »سرتندبـريغ« الطبيعية 

األخرى مرسحية »األقوى« )The Stronger( و«املنبوذ« 

)Pariah( )يف عامي 88-1889(، واللتني تصفــان عىل 

التوايل الكفاح بني امرأتني ورجلني. أما مرسحية »رقصة 

املوت« )The Dance of Death( )يف عام 1900( فهي 

إحــدى كتابات »ســرتنــدبيــرغ« االكرث سوداوية حول 

الزواج، وتتخللها العنارص الطبيعية بتسلسل كالحلم.

مسرحيات القصص الخيالية

 باملقارنة الشديدة مبرسحيــات »سـرتنـدبــريغ« الواقعية،

 نجد مرسحيات القصص الخيالية ومرسحيات الحلم.

كانت مرسحية »سرتندبريغ« األوىل من هذا النوع 

 )Lucky Peter’s Travels( »سفرات بيــرت املحظوظ«

)يف عام 1882(، واستلهمت عىل األرجــح مـن مرسحيـة 

»النظـري جينت« )Peer Gynt( لـ«هيرنيك إبسني«. أما 

القّصــــــة  بنــوعيـــــة  األخـــــرى  املســـرحيّـــات 

الخيالية فكانتا »سيموم« )Simoom( )يف عام 1889( 

سترندبيرغ مع »كارين« و«جريتا« و«هانز«، ثالثة من أطفاله من زواجه األول، في 1886.

الممثلة الدانماركية »غيتا نوربي« 

)ولدت عام 1935(.

 قمنا بأداء مسرحية »رقصة الموت«

 )the dance of death( ألكثر من عام 

اآلن وتم بيع بطاقات 136 قاعة مكتضة 

بالحاضرين، وهذا وقت طويل قضيناه مع 

»سترندبيرغ«. إنه صعب جدًا واألداء بمثابة 

اختبار في مستويات متقدمة. إن 

»سترندبيرغ« يخترق الوجدان دون أية 

رحمة، وتأخذ كل ليلة أداء جزء من 

نفسك. وإن لعبت أحد أدوار »سترندبيرغ«، 

فإنك ستحمل معك أثرًا منه لبقية حياتك.

المخرج الفرنسي »كلود تشابرول« 

)ولد عام 1930 - وتوفي عام 2010(.

 ال تسبب مسرحية »رقصة الموت«

 )the dance of death( االكتئاب 

على اإلطالق. وتعمل المسرحية كغسول 

تطهير للجمهور، وهي األوضح بصيرة من 

بين جميع مسرحيات »سترندبيرغ«، وفيها 

الكثير من المرارة والكراهية. ولكن 

عندما نصل إلى النهاية، ال تسير المسرحية 

بوضوح تام، فالمشهد األخير في غاية 

الغرابة، وأراه إعالنًا بالحّب بين الزوج 

والزوجة.

ويتمثل السبب وراء اختياري مسرحية 

 )the dance of death( »رقصة الموت«

ألنها األكثر غنى في التركيب اإلبداعي 

من بين جميع مسرحّيات »سترندبيرغ«. 

وأعتقد بأّن تلك المسرحّية ومسرحية 

 )the Ghost sonata( »سوناتا الشبح«

من أفضل أعماله وهما عمالن خالدان، 

وذلك في حين أن مسرحية »اآلنسة جوليا« 

)miss Julie( على سبيل المثال تصف 

العالقات بين الناس من زمن ولى 

وانقضى.

الممثل اإلنجليزي والمخرج »ألين 

ريكمان« )ولد عام 1946(.

 إن مشاهدة مسرحيات »سترندبيرغ«

 أو العمل بها يشابه رؤية جلد ولحم 

وعظام الحياة تفصل عن بعضها البعض 

بأسلوب محبوك وخالد.

 »عداء سترندبيرغ« 

)The STrindberg Feud(

بدأ »سترندبيرغ« في عام 1910 

أحد أكبر النقاشات الثقافية التي 

شهدتها السويد وعرف باسم »عداء 

سترندبيرغ«، وقد بدأ كهجوم على 

السلطات األدبية السائدة. وما كان في 

البداية مجرد نقاش أدبي سرعان ما 

انتقل إلى قضايا  االقتراع العام والدفاع 

الوطني ودور األكاديمية السويدية. 

ودام »عداء سترندبيرغ« ألكثر من عامين 

إال أنه لم ينته بموت سترندبيرغ في عام 

.1912

االنطباع عن »سترندبيرغ«
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الســـــامء« مملـكة  »مفاتــيـح   ومســــرحيّــة 

 )The Keys of the Kingdom of Heaven(   

)يف عــام 1892(.

إلــــــى  »الـــطريـــق  الــثـــالثيـــة   وكـــتبت 

 )The Road to Damascus( دمشــــــــق« 

)خالل األعوام 1898-1904( نحو نهاية أزمة جحيم 

والتحول  املصالحة  إىل  طريقه  وتصف  »سرتندبريغ« 

ناحية  من  املرسحية  أوجدت  وقد  املسيحية.  إىل 

متشابكة  واألحالم  الحقيقة  جديدة:  آفاقاً  الشكل 

حلم  ومشاهد   )doppelganger( الشبيه  مبوضوع 

رسيالية.

 ويأخــذ »ســرتنـدبــريغ« يف مســـرحيــّة »حلم« 

)A Dream Play( )يف عام 1901( العنارص التجريبية 

دمشـــــــــق«  إلـــى  »الطــريـــق   ملســـــرحيـــة 

)The Road to Damascus( إىل مدى أبعد. وترتكز 

األرض.  إىل  ينزل  الذي  إندرا  اإلله  بنت  عىل  القّصة 

ومن أجمل سطور »سرتندبريغ« املعروفة: »ليس من 

السهل أن تكون إنسانا!«. وقد كتب »سرتندبريغ« عن 

تركيب املرسحية غري العادي يف املقّدمة:

الخيال  يُعــزل  مكان، حيث  أو  يوجد وقت  »ال 

ناسجــاً أمناطاً جـديـدة عىل قاعــدة ضعيفــة مــن 

الحقيقة: مزيج من الذكريات والتجارب والتداعيات 

الحرة والحامقات واالرتجاالت.

يتفــكّك الشخـــوص ويضعفـــون ويتضاعفـون 

ويتبخـّرون ويتكثّفون ويذوبـون ويندمجون. ولكن 

وعـي واحــد يحكم جميعهــم: الحامل، إذ بالنســبة 

مشهد من مسرحية »اآلنسة جولي« )Miss Julie( والتي تعد أكثر مسرحياته عرضًا.

تــورع، تضـاربـات، وال  أســرار، وال  ليس هناك   إليه 

وال قوانني«.

الروايات الهجائية

جاء بزوغ »سرتندبريغ« كروايئ يف عام 1879 بظهوره 

األّول يف »الغرفة الحمراء« )The Red Room(. ومل 

عرصاً  أطلقت  إمنا  األول،  األديب  نجاحه  فقط  تكن 

الشاب  قّصة  إنّها  السويدي.  األدب  يف  أيضا  جديداً 

يف  بوهيمية  حياة  يعيش  الذي  فالك«  »آرفيد  املثايل 

إىل  مستندة  والصحفية  الثقافية  استوكهومل  دوائر 

معارص  هجاء  وهي  الخاصة.  »سرتندبريغ«  تجارب 

غري  والواقعية  العامية  اللغة  فيها  يدمج  واقعي، 

الـــوقت. وأبقى  االعتيــــاديــــة يف روايـــات ذلـك 

النقد  الالحقة  أعامله  من  العديد  يف  »سرتندبريغ« 

»الـغرفة  يف  وجـد  الذي  الالسع  االجتامعي 

»الشعب  مثل  كتبه  إن  الحمـراء«. 

 )The Swedish People(»السويدي 

و»تعاليـــــم   )1882-1881 عامــي  )يف 

للطبقة  الضئيلة  سرتندبــريغ  أوغست 

العاملــــة«

 )August Strindberg’s Small

 Catechism for the Working Class(

)فــي عـــام 1884( احتــوت عىل 

هجامت حاّدة عىل الوضع السائد 

كمــا    والكنيســـة،  واملــدارس 

يف هجـائه يف »اململكة الجديدة« 

.)The New Kingdom(

الشعر

كانت قصائد »سرتندبريغ« جوهرية املحتوى والنوع. 

وكام يف نرثه، استعمل »سرتندبريغ« لغة عامية كاتباً 

فترتاوح  موضوعياً،  أما  املنتظم.  غري  أو  الحّر  الشعر 

القصائد من الهجاء إىل األعامل األكرث حّساسية حول 

الـــــشعر  ومجمــــوعـــة  واألرخبيـــــل.  الحــّب 

 )Sleepwalking Nights( النوم«  يف  املايش   »ليايل 

)يف عام 1884( فهي سلسلــة من خمـس قصـائــد 

فلسفية تعد إحدى أعامل »سرتندبريغ« األهّم.

القصص اإليحائية

الذاتية.  بسريته  عالقة  ذو  »سرتندبريغ«  نرث  معظم 

 )The Son of a Servant( »ويرسد يف »ابن الخادمة

األوىل ككاتب. ومع  تربيته وسنواته  )يف عام 1886( 

هذا، فهي ليست سرية ذاتية إمنا تتناول القصة بصيغة 

لرواية  متاما  موثوقاً  »سرتندبريغ«  يعد  وال  الغائب. 

كربوليتارية  تربيته  يقّدم  املثال،  سبيل  فعىل  حياته. 

أكرث مام كانت يف الحقيقة.

مجنــــــون« »اعـــــرتاف  وكتبــــــت   هـــذا 

 )The Confession of a Fool( )يف عامي 1888-1887( 

إسني«  فون  »ســريي  مع  زواجــه  اضطراب  خــالل 

وهي إحــدى روايات »سرتندبـريغ« املدهشة. ولقد 

ولّد العمل مناقشة كبرية حول الطريقة التي صورت 

بها الزوجة. وسابقا، شّن هجــوم مبارش عىل مساواة 

يف  وذلك  كمــؤسســـة  الــزواج  وعلــى  الجنســـني 

 مجموعته القصصيـة من مجلدين بعنوان »الزواج« 

)Getting Married( )يف األعوام 1886-1884(.

وقد مّر »سرتندبريغ« بني األعـوام 1894 و 1896 

»أزمة  يسمى  مبا  حـــاّدة  وعقليـــة  دينية  بأزمـــة 

)الجحيم(«. إنفرينو 
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تؤدى مسرحيات »سترندبيرغ« 

في جميع أرجاء العالم.
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بعد اسرتاحة طويلة يف كتابته، كتب »سرتندبريغ« 

والتي   )1897 عام  )يف  )الجحيم(«  »إنفــرينو  روايـة 

الخارقة.  القوى  أوهــام  تتآكلها  معّذبة  روحــاً  تصف 

وكانت روايتا »أساطري« )Legends( )يف عام 1898( و 

»يعقوب يتصارع« )Jacob Wrestles( )يف عام 1898( 

استمراراً لرواية »إنفرينو )الجحيم(«. وقد أودت أزمة 

 »إنفرينو )الجحيم(« رمبا إىل كتابة أكرث أعامله الالذعة

)From an Occult Diary( »من مفكرة غامضــة« 

)خالل األعوام 1908-1896(.

رسوم األرخبيل

أرخبيل  الوقت يف  الكثــري من  قىض »ســرتنـدبــريغ« 

استوكهومل، وشبّع حبّه الدائم للمكان نرثه وصوره. وقد 

والطبيعة  والحضارة  والبلدة  املدينة  بني  النزاع  كان 

األرخبيل.  حول  كتبها  التي  كتبه  يف  متكرراً  موضوعاً 

 )The People of Hemsö( »ومتثل رواية »ناس هيمسو

)يف عام 1887( أحدى روايات األرخبيل لـ«سرتندبريغ« 

األكرث قراءة، وهي سلسة الرسد عىل الرغم من طابعها 

السوداوي املرير.

 وتعــد روايـــة »من جــانب البحـــر املفتـــوح« 

)يف عام 1890(، والتي تشابـه روايــة »سكان هيمسو« 

)The People of Hemsö(، كتابــة أكــــرث سوداويــة 

للحياة عىل األرخبيل وهي تصور النزاعات بني السكان 

املحليني والغرباء.

القضايا مع النساء

قضية  أنه  عىل  النساء  استقالل  إىل  »سرتندبريغ«  نظر 

مثرية للجدل بشكل كبري. وكان يُْنظَر إىل »سرتندبريغ« يف 

عرصه عىل أنه كاره للنساء، وهو ما نفاه بشكل قاطع. 

ولكن  النساء  يعارض  مل  أنه  »سرتندبريغ«  قال  وقد 

أسامه  مبا  مضطهداً  بدا  إذ  النسائية  الحركة  باألحرى 

»االتّحاد النسايئ الدويل«، ونرش يف مقاالته مثل »دونية 

 )Woman’s Inferiority to Man( للرجل«   املرأة 

)يف عام 1890( وجهة نظره، وعىل وجه العموم تزامنت 

األوصاف السلبية للنساء يف أعامله مع أزماته الزوجية. 

وقد ولدت رؤية »سرتندبريغ« حول النساء العديد 

»سرتندبريغ«  قراءة  املمكن  من  فهل  التساؤالت.  من 

وإغفال الوصف القايس للنساء؟ وإىل أّي مدى كان رأيه 

عن النســاء متأثراً بعقــل غري مستقر؟ ويف أية حالة 

هذه  حول  الرأي  إن  عمله؟  تحليل  لنا  ميكن  وكيف 

أعامل  مــن  كثــري  مـع  الحـــال  هو  وكمــا  القضية، 

»سرتندبريغ«، ما زال منقسامً. ■

صورة ذاتية أخذت في أرخبيل استوكهولم في عام 1891.

روابط مفيدة:
www.auguststrindberg.se  جمعية »سترندبيرغ«  

www.extrapris.com/astrindberg.html  الموقع اإللكتروني المفّصل حول »سترندبيرغ«

www.strindberg2012.se  موقع حملة »سترندبيرغ«  

www.strindbergsmuseet.se  متحف »سترندبيرغ« 

www.tassla.org  جمعية »أوغست سترندبيرغ« في لوس أنجلوس )تاسال( 

منشورات المعهد السويدي،

.Fs 24 في مارس/آذار 2012 إف إس

ويمكن معرفة المزيد بالرجوع إلى الموقع 

.) sweden.se/ar(

 .) sweden.se/ar( حقوق الطبع: نشر بالمعهد السويدي في موقع

إن كّل المحتوى محمي بقانون حقوق الطبع السويدي. ويسمح بإعادة إنتاج النّص أو نقله أو عرضه أو نشره أو إذاعته 

في أّي وسيلة إعالمية لالستعمال غير التجارّي وذلك باإلشارة إلى موقع )sweden.se/ar (. وعلى أية حال، ال يمكن 

استخدام أي من الصور أو الوسائل اإليضاحية.

إّن المعهد السويدي )إس آي - SI( هو وكالة عمومية ترّوج 

االهتمام والثقة بالسويد حول العالم. ويسعى المعهد السويدي 

إلى إقامة التعاون والعالقات الدائمة مع البلدان األخرى من خالل 

االّتصال االستراتيجي والتبادل في حقول الثقافة والتعليم والعلوم 

واألعمال.

للمعلومات األخرى حول السويد:

موقع )sweden.se/ar (, أو السفارة أو القنصلية السويدية في 

بالدك، أو المعهد السويدي. 

صندوق بريد )sweden, stockholm , se-103 91 ,7434(، هاتف 

00 78 453 8 46+((، بريد إلكتروني )si@si.se(، موقع إلكتروني 

.)www.swedenbookshop.com(و )www.si.se(


