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كلت���ا ال�صورتني نابعتان من م�صدر ديني. فالأعرابي – كما 
راأينا – ا�صتند اإىل الآية الكرمية:” قال يا اأبِت افعل ما ُتوؤمر، 
�صتجدين اإن �صاء الله من ال�صابرين”. اأّما دانتي فاقتب�صها، 
رمب���ا من �ص���فر التكوي���ن – ال�ص���حاح الثاين والع�ص���رين. 
اإذن م���ا دمنا قد تورطن���ا يف هذه املقارنة، فلنهتبلْها فر�ص���ة 
للنظر يف هذه الن�صودة وما اآلياتها وتقنياتها؟ وكيف ُتبنى 
العمارة ال�ص���عرية؟ لكن قبل ذلك قد يك���ون من املفيد، اإعطاء 
نب���ذة موجزة هي مبثابة خلفية ت�ص���اعد القارئ يف فهم هذا 
التاألي���ف الرفي���ع. يف احللقة التا�ص���عة من اجلحي���م الدنيا، 
ي�ص���اهد دانت���ي ومعه فريجل ) راأ�ص���ني اآثم���ني يخرجان معًا 
من ثغرة واحدة و�ص���ط اجللي���د. وعندما اقرتب منهما وجد 
اأحدهم���ا ينه�س موؤخر راأ�س الآخر. ح���اول دانتي اأن يعرف 
حقيقة الأمر من �صاحب الراأ�س الأعلى واعدًا اإّياه بالت�صهري 
بع���دّوه يف احلياة الدني���ا ( ) عن اجلحيم – ترجمة ح�ص���ن 
عثمان وفيها �صروح اوفى (. ت�ّصمى هذه الأن�صودة ان�صودة 
اأوكولين���و، وه���ي ان�ص���ودة يجم���ع فيه���ا دانتي ب���ني خونة 
الوط���ن والأ�صدقاء، وبهذا ي�ص���ع خيانة الأ�صدقاء مب�صاف 
خيان���ة الوطن. احلكاية ه���ي اأن اأوكولينو وق���ع اأ�صريًا بيد 
الأ�صق���ف رودجريي ال���ذي غدر به وو�صع���ه يف ال�صجن مع 
اثنني من اأبنائه واثن���ني من اأحفاده. تبداأ الن�صودة باأق�صى 

امل�صاهد الوح�صية �صراوة:
رف���ع فّكي���ه ذلك الآث���م  من خل���ف الرقبة – وجبهت���ه املرعبة 

وم�صحها ب�صعر الراأ�س الذي نه�صه«
وم���ن ث���ّم تكّلم :  “ اأنت تريدين اأن اأ�صتعيد حزنًا عّز له عالج 
جمرد التفكري فيه يه�صر قلبي بالأمل قبل اأن اأفوه به  لكن اإذا 
كان���ت كلماتي ب���ذورًا تثمر ت�صويه �صمع���ة ذلك اخلائن الذي 

اأق�صمه فاإنك �صرتاين على الفور اتكلم واأبكي ...«
تفاج���اأ دانتي اأعاله به���ذا امل�صهد الرهي���ب : اإن�صان ياأكل من 
رقب���ة ان�ص���ان. به���ذه الو�صيلة اأث���ار دانتي ف�ص���ول القارئ، 
للتع���رف عل���ى ه���ذا ال�صخ����س اأوًل وللتع���رف عل���ى اأ�صباب 
ه���ذه الفعل���ة ال�صنيعة. لكن ما التقنية التي جل���اأ اإليها دانتي 
لت�صوي���ر الإن�ص���ان وح�ص���ًا ؟ 1- الأكل م���ن الرقب���ة اأي م���ن 

اخللف، وه���ذه هي طريقة احليوان���ات املفرت�صة. 2- م�صح 
الفك���ني ب�صع���ر الطري���دة كم���ا ه���و م�ص���ح مناق���ري الكوا�صر 
بالري����س. 3- بالإ�صاف���ة اإىل ذل���ك، فاإن دانت���ي مل ُيرنا وجه 
ذلك الن�صان – الوح����س، واإمنا �صّوره من اخللف، حتى ل 
نتع���رف عليه، وحت���ى يزيد من ف�صولن���ا. يف املقطع الثاين 
اإث���ارة للف�ص���ول اأك���ر، لأن الن�ص���ان – الوح����س ل يع���ّرف 
بنف�ص���ه على م���دى خم�صة اأبي���ات لحقة. وفيها جن���د حزنًا 
لي����س له عالج، حزن���ًا دفينًا حم�ص���ورًا، جم���رد التفكري فيه 
يه�صر قلبه اأملًا. اأيُّ حزن هذا؟ اذن ف�صول اآخر. يرينا دانتي 
يف الأبيات اخلم�صة كذلك عملية ي�صتحيل فيها ذلك الوح�س 
اإىل اإن�ص���ان: عقاًل وعاطف���ة، يظهر العقل لأن���ه اعترب كلماته 
ب���ذورًا �صت�ّص���وه �صمعة ذل���ك اخلائن. وعاطفة لأن���ه �صيتكلم 
ويبكي، واحليوانات ل تبكي بدموع. اأي اأن هذا الإن�صان مل 
يفقد ان�صانيت���ه وما توح�صه اإل حالة موؤقتة. اإىل هنا ونحن 
ل نع���رف عن هذا ال�صبح �صيئًا. ويف البيت التا�صع والعا�صر 
يق���ول لدانت���ي: “... َم���ن ذا تكون ل اأع���رف، ول كيف جئت 
اإىل هذا املكان ال�صحيق لكنك تبدو ىل بالتاأكيد من فلورن�صا 

عندما اأ�صمعك تتكلم.«
ورناه  بهذا التمييز بني اللهجات يكون ذلك ال�صبح الذي ت�صّ
مفرت�ص���ًا، قد انتم���ى بالربهان والدلي���ل اإىل حظرية الب�صر. 
يف هذه اللحظة فقط يقّدم نف�صه على اأنه الكونت اأوكولينو 
ويق���دم ال�صخ����س ال���ذي كان يفرت�ص���ه عل���ى اأن���ه الأ�صق���ف 
رودجريي. ث���م ي�صرد بعد ذلك ما وق���ع بينهما، وكيف خانه 
وو�صع���ه يف ال�صجن مع اأولده الثالثة وكيف ماتوا جوعًا. 
م���ا يهمنا هنا – لغر����س هذه املقالة – هو كيف �صور دانتي 
ال�صج���ن م���ع اأولده الثالث���ة، وكي���ف مّط���ط الزم���ن وكاأن���ه 
ده���ور، وكيف مّدد اجلوع ومّناه، واأخريًا كيف وّظف النور 
والظ���الم، وهما عن�صران اأ�صا�صي���ان يف كل �صجن؟ كما هي 
املثاب���ة يف هذه الق�صي���دة، ل ي�صّور اوكولين���و مبا�صرة ما 
عان���اه والولد الثالثة من ج���وع حتى املوت، بل ميّهد لذلك 
بلمح���ٍة خميفة ع���ن ال�صجن: من خالل �ص���ق �صيّق يف �صباك 
ع���اٍل يف ذل���ك ال�صجن “) ال���ذي �ُصّمي بعدي ب���ربج اجلوع، 
ول���ن اأكون الأخ���ري الذي ُيحب�س فيه( من ذل���ك ال�صّق راقبت 
اأقم���ارًا عدي���دة حينما منت النوم امل�ص���وؤوم فهتك يل حجاب 

امل�صتقبل.«
الغري���ب، ولي�س غريب���ًا، اأن اأوكولينو ينف���رد باحلديث عن 
نف�ص���ه اأي اأنه ل يذك���ر اأولده معه. ملاذا؟ ه���ل ملفاجاأة دانتي 
وبالتايل القارئ؟ لكن مل���اذا الأقمار دون ال�صمو�س؟ هل كان 
ي���اأرق كل ليل���ة؟ وه���ل اأ�صبحت الأقم���ار و�صيلت���ه الوحيدة 
ملعرفة مرور الأيام البطيئة؟ هل كانت الأيام مت�صابهة ممّلة، 
فاختلطت ومل يعد له���ا تاريخ يف التقومي الإن�صاين؟ ) املّدة 
اه���ا اأوكولينو يف ال�صجن ثالث���ة اأ�صهر(.  الفعلي���ة التي ق�صّ
ل ري���ب اأن ذل���ك الأرق، وا�صتنتاج���ًا، اخل���وف والهواج�س، 
كانت متّهد حلل���م مفزع يف نوم م�صوؤوم. هكذا انقلبت حتى 
نعم���ة الن���وم اإىل نقمة والأده���ى اأن الكابو����س ي�صتمّر حتى 

بع���د اليقظ���ة، لأنه هت���ك حج���اب امل�صتقبل عن �ص���وؤم مدّمر. 
اإذ راأى اأوكولين���و نف�ص���ه واأولده، وق���د تعّقبهم رودجريي 
بكالب���ه املدّرب���ة ال�صام���رة. الأب والأبناء تهالك���وا متعبني. 
راأى اأوكولين���و اأنياب���ًا طويلة متّزقهم. عنده���ا ي�صتيقظ من 
ف���زع ليتاأكد اأن���ه كابو�س غريب: “وحينم���ا ا�صتيقظُت قبيل 
الفج���ر �صمعُت اأولدي ين�صجون يف نومهم ) لقد كانوا معي 

( ويطلبون اخلبز.«
 ن�صت���دل من الأبيات اأع���اله اأن الليل اأو الظ���الم يف ال�صجن 
م���ا ي���زال قائم���ًا، واأن الولد وه���م ين�صج���ون، اإمن���ا هم مل 
يكونوا نائم���ني، واإمنا يت�صّورون جوع���ًا. من ناحية فنية، 
عّطل ال�صاعر حا�ّصة الب�صر بوا�صطة الظالم، ليعطي حلا�صة 
ال�صم���ع ح���ّدة اأق���وى وزخم���ًا اأكرب، وذل���ك ب�صم���اع الن�صيج 
وطل���ب اخلبز . بهذه الو�صيلة كرّب ال�صاعر اجلوع وامل�صكنة 
لدى الأولد، وعجزه عن القيام باأي �صيء. ولتبطئة تالحق 
الأح���داث، التفت اأوكولينو اإىل دانت���ي نف�صه وخاطبه: اأنت 
قا����سٍ ج���ّدًا اإذا مل ت�صعر بوخزة يف قلب���ك واأنت تنعم النظر 
مب���ا اأخربك ب���ه قلب���ي اإذا مل تب���ك الآن، فه���ل �صيبكيك �صيء 

اأبدًا«.
هك���ذا حّول دانتي النتباه ول���و اإىل حني، من الكابو�س اإىل 
التعني���ف. وكاأن���ه بهذه الو�صيل���ة اأوقف الزم���ن قلياًل، وهو 
كاٍف فني���ًا للتق���اط الأنفا����س، حت���ى يك���ون التهي���وؤ ل�صماع 
م���ا �صياأت���ي اأ�صّد. هذه اخلا�صي���ة باإيقاف الزم���ن والأحداث 
والنتق���ال املوؤق���ت اإىل مو�ص���وع اآخر، اأي ع���دم الجنراف 
الرتاكم���ي ال�ص���ردي، ل ميتلكه���ا اإل كب���ار املوهوبني. يعود 
اأوكولين���و اإىل مو�صوعه الأ�صلي ثانية، فيخربنا اأن اأولده 
الثالث���ة كانوا ق���د حلموا بنف�س احللم. يق���ول اأوكولينو: “ 
وبعدئ���ذ ا�صتيقظوا واقرتبت �صاع���ة تقدمي الطعام لنا وكان 

راأ�س كل واحٍد مّنا يتوج�س خيفة من حلمه«.
ال ت���دّل عب���ارة وبعدئ���ذ عل���ى ان الولد كان���وا ين�صج���ون 
ويطلب���ون اخلب���ز يف نومه���م؟ اعتب���ارًا م���ن ه���ذا املقط���ع 
اأخ���ذت الأ�صي���اء تتكث���ف وتت�صاعف، وق���د مّهد له���ا ال�صاعر 
بعبارة:”وراأ����س كل واح���ٍد من���ا”، فب���ات اجل���وع اأربع���ة، 
واحلل���م اأربعة، و�صاعة ترّقب الطع���ام باأربعة افواه. الآذان 
مرهفة فقد حانت �صاعة الفطور. ما الذي ي�صمعه اأوكولينو؟ 
وم���ا ي���زال الليل م�ص���دًل اإّل قلياًل؟: و”و�صمع���ت باب الربج 
الرهي���ب ُيغلق. عندئ���ذ نظ���رت اإىل وج���وه اأولدي مل اأبك. 
�صع���رت بداخل���ي بتّحج���ر كام���ل �صدي���د بكوا. �ص���رخ ابني 
ال�صغ���ري اأن�صلموت�صو: ماذا دهاك يا اأبي؟ ملاذا حتّدق هكذا؟ 
م���ع ذلك مل اأ�صفح دمعة، ومل اأجب طيلة ذلك النهار ول الليلة 
التالية اإىل اأن جاءت �صم�س اأخرى وفتحت العامل” . الالفت 
للنظ���ر يف املقط���ع اأع���اله، ع���ّدة تقني���ات فنّية، منه���ا مقابلة 
ترّق���ب فتح باب ال�صجن وتقدمي الفطور، باإغالق القفل حتى 
امل���وت. ) اأمر ال�صقف رودج���ريي باغالق باب الربج واإلقاء 
مفاتيحه يف نهر الرنو. وكان معنى ذلك، املوت لل�صجناء – 
عن احلا�صية 33 م���ن الرتجمة العربية حل�صن عثمان( حقق 

دانت���ي باغ���الق الباب مرامي ع���ّدة، منه���ا: 1- اغالق حا�صة 
ال�صم���ع نهائيًا عن الع���امل اخلارجي، وبه���ذا ا�صبح ال�صجن 
قربًا اأكي���دًا. 2- تكبري حجم ال�صمت والهواج�س من خ�صية 
امل���وت. 3- اإعط���اء اهمية جديدة لالأي���ام والليايل. كل يوم، 
كل ليلة يهادنانك على احلياة ويقّربانك من املوت. وكل يوم 
جدي���د اأخطر من �صابقه. 4- بذر دانتي يف هذا املقطع حنانًا 
عن طريق البن الأ�صغر، ممهدًا به اإىل حنان الأولد الثالثة 
يف املقطع الت���ايل، كما �صرنى. 5- اأثار دانتي ف�صولنا حني 
ق���ال:” اإىل اأن ج���اءت �صم�س اأخ���رى وفتحت الع���امل”. هل 
انفرجت الأمور؟ على اأي���ة حال، ملاذا �صمع اأوكولينو وحده 
�ص���وت اإقفال الباب؟ وملاذا �صمت ومل يذرف دمعة؟ يبدو اأن 
اأوكولينو الذي حّتمل وزر اأبنائه الأبرياء، قد بلغ به الياأ�س 
مبلغ���ًا، ل ينف���ع مع���ه كالم ول ب���كاء. فاملوت عليه���م جوعًا، 
�ص���اري املفعول، وما هي اإّل م�صاأل���ة وقت – مهما قاوموا – 

ويق�صون نحبهم. يقول اأوكولينو:
»وحينم���ا وجد �صي���اٌء خافٌت طريق���ه اإىل ال�صج���ن التعي�س 
ملح���ُت وجوه���ًا اأربعة تعك����س �صورتي اأنا ومن �ص���ّدة الأمل 
ع�ص�صت كلت���ا يدّي، ظن اأطفايل اأن اجلوع جعلني اأع�صهما 
وقفوا فجاأة و�صاحوا: يا اأبتاه �صيكون حزننا اأقل اإذا اقتّت 
من���ا: كنَت انت الذي ك�صوتنا ه���ذه الثياب من اللحم البائ�س 

فاخلعها عّنا مّرة ثانية«.
عل���ى الرغم م���ن اأن ال�صم�س اجلديدة فتحت الع���امل، اإّل اأنها 
ت�صّرب���ت اإىل ال�صج���ن خيوط���ًا واهنة خافت���ة. اإذن ما اأعمق 
ه���ّوة ال�صج���ن ! وم���ا اأ�صيق ال�ص���ق! وهو ال�صل���ة الوحيدة 
مع العامل اخلارجي. م���ع ذلك كان ذلك ال�صوء اخلافت كافيًا 
للك�ص���ف ع���ن ماأ�ص���اة متكاثرة، ف���راأى �صورت���ه منعك�صة يف 
ثالثة وج���وه. وهنا ت�صع���د اإن�صانيت���ة اإىل اق�صاها فيع�ّس 
اأ�صابع���ه. قادته ان�صانيته املحبط���ة تلك، اإىل التوح�س الذي 
متّثل بع�ّس يديه. لنذكر الآن ذلك البيت يف ق�صيدة وطاوي 

ثالث حينما راأى البن اأباه حائرًا من نزول �صيف عليه:
وق���ال له ملّ���ا راآه بحريٍة اأي���ا اأبتي اإذبحني وي�ّص���ر له طعما”   
ه���ذه املبالغة ح���ادة غري �صادق���ة، حتى وان كان���ت �صادقة، 
لأنه���ا مبا�صرة �صادمة ول �صّيما كلم���ة : اذبحني. دانتي يف 
املقط���ع اأع���اله، اأكر حنكة، وتقنيت���ه مركب���ة. اأوًل لأنه مهّد 
للحدث بيوم وليلة من اجلوع والظالم والهواج�س بالأجل. 
ل ب���ّد اأن احلوا�س كان���ت من�صهرة مع بع�صه���ا بورم موؤمل، 
والأع�ص���اب تالفة. ل ب���ّد اأنهم على عتبة جن���ون. رمبا لهذه 
الأ�صباب ظّن الولد الثالثة اأن اأباهم اأوكولينو وهو يع�س 
يدي���ه، اإمنا فعل ذلك من جوع، فطلبوا من���ه اأن يقتات منهم، 
وه���ذا طبع���ًا غري الذب���ح. ولتقلي���ل �صرا�صة ال�ص���ورة، �صبه 
الأولد الثالث���ة حلومهم البائ�صة بثياب ُيكت�صى بها اإىل حني 
وُتخلع. بطلب الأولد الثالثة هذا، ت�صاوى نبلهم الن�صاين، 
م���ع �صيء هو اأقرب م���ا يكون اإىل التوح����س. الأب ياأكل من 
اولده؟ واأي���ن �صينته���ي اجلوع؟ هل �صياأكل���ون من بع�صهم 

بع�صًا؟ يقول اأوكولينو:
ه���ّداأت م���ن روع���ي �صامتًا حت���ى ل اأجعله���م اأكر حزن���ًا كنا 
�صامت���ني يف ذلك اليوم واليوم الذي ت���اله اآه، ايتها الأر�س 

اخلالية من الرحمة! ملاذا ل تن�صقني بنا؟«
به���ذا ال�صم���ت املت���ورم ال���ذي دام يوم���ني، اأ�صب���ح ال�صجن 
ق���ربًا حّي���ًا، وما ه���م اإّل اأ�صالء تتو�صل فيه���ا احلياة، وما من 
رحم���ة حتى يف ال���رتاب. كذا قال املتنبي:” كف���ى بك داًء اأن 
ت���رى املوت �صافي���ًا”. وما من موت رحي���م يف هذا ال�صجن. 
ب���داأ الزم���ن يف املقطع اأع���اله يتك�صر اإىل جم���رد اأيام، وظّل 
اأوكولين���و ) ودانت���ي من ورائ���ه ( يقّل�س الزم���ن، وكل يوم 
مّي���ر جناة، ولكنه���ا جناة مهلكة ناخرة كال���ذي ينتظر تنفيذ 
حك���م الإع���دام، كّل يوم قبله جن���اة، وهو بال ري���ب، خطوة 
اأخ���رى نحو امل���وت. تف�صي���ل الأيام به���ذه ال�ص���ورة، حيلة 
اأدبي���ة لتمطي���ط احل���زن والياأ����س وامل���وت، وتبطئ���ة اإيقاع 
احلي���اة وه���ي حتت�صر. به���ذه الطريق���ة اأي�صًا جع���ل دانتي 
ال�ص���ورة ال�صعري���ة عملية خمتربية ل تت���ّم اإّل على مراحل. 
حني يوا�صل اأوكولينو �صرد ق�صته يقول:” جئنا اإىل اليوم 
الراب���ع، ولكن ماذا ح���دث يف اليوم الثال���ث؟ ل �صيء”. هل 
كانوا يعي�ص���ون املوت اأحياًء؟ به���ذا الخت�صار يرمي جاّدو 
الب���ن نف�ص���ه عند قدم���ي اأبي���ه، وي�صاأل���ه مِلَ ل ي�صاع���ده. ثم 
مي���وت. ويف اليوم اخلام�س راآهم ميوت���ون واحدًا واحدًا، 
اأمام عينيه. لكّن عينّي اأوكولينو مل تدوما، لأنه �صار اأعمى:

كما اأن���ت متيقن من روؤيت���ي اأمامك راأي���ت الثالثة ي�صقطون 
واح���دًا واح���دًا عندما مّر الي���وم اخلام����س وال�صاد�س ويف 
اأثن���اء ذلك الوقت �صرت اأعمى، اأحت�ص�صهم، وليومني اأ�صيح 

العمارة الشعرية في األنشودة الثالثة والثالثين لدانتي

ال أدري لماذا كلما ذكرُت االنشودة الثالثة 
والثالثين لدانتي، تطلع أمامي قصيدة “وطاوي 
ثالث، عاصب البطن، مرمٍل” المنسوبة إلى 
الحطيئة خطأ. رغم أن ما وقع من تشابٍه بين 
القصيدتين - إن كان ثّمة تشابه- هو محض 
صدفة. من هذا التشابه مثاًل أن كال الشاعرين 
يصف إنساناً يستحيل إلى وحش، ولكّل منهما 
أوالد، والكّل يعاني من جوٍع غائٍل ناهش... أكثـر 
من ذلك يقول االبن ألبيه في قصيدة وطاوي 
ثالث: “أيا أبِت اذبْحني ويّسْر له ُطعماً”، بينما 
يقول األبناء األربعة في االنشودة الثالثة والثالثين، 
حينما رأوا أباهم يعّض كلتا يديه فظّنوه يأكلهما 
جوعاً:” ليتك تقتاتنا، فإنك أنت الذي ألبستنا هذا 
اللحم البائس، ولك أن تخلعه عنا«.

صالح نيازي 
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اسم الكتاب: دانتي عاشقا
المؤلف: آن ويلسون

ترجمة: المدى

كروائ����ي و كات����ب �ص����رية و �صحف����ي، ف����اإن اآن ويل�ص����ون 
لدي����ه اهتمام����ات وا�صحة كث����رية لدرجة اإنن����ا ل جند دليال 
عل����ى ولع����ه ب�صيء حم����دد. يقول هن����ا انه معج����ب باأعمال 
و اأف����كار دانتي و متحم�����س لها منذ اأي����ام اجلامعة و يعود 
الف�ص����ل يف ذلك اىل كتابات ت�صارل�����س وليامز امللهمة. هذا 
احلما�����س للمو�صوع يذهب بعي����دا لتف�صيل نقاط ال�صعف 
و الق����وة يف كتاب “ دانتي عا�صق����ا “. و لأن ول�صون يحب 
كتابات ال�صاعر و معجب باأفكاره، فان الكتاب يبدو ملتزما 

مبو�صوعه،
تدفع����ه �صهية قوي����ة لتغطي����ة كل زاوية م����ن التف�صري و كل 
مرج����ع و كل �صياق تاريخي له �صل����ة باملو�صوع. و لنف�س 
الأ�صب����اب ف����ان الكتاب يبدو متعرج����ا و قابال لالختناق يف 
اأي����ة حلظ����ة باملعلوم����ات الت����ي يح����اول ه�صمها. يب����دو اأن 
ويل�صون يعرف ذلك، و اأحيانًا يطلع من ال�صفحة ليخاطبنا 
ب�صوت يبدو ودودا لكنه بديهي. فعندما يتحدث عن هيكل 
العائل����ة يف فلورن�صا الق����رن الثالث ع�صر، مثال، فانه يدخل 
يف متاع����ب ل �ص����رورة لها عندم����ا يق����ول » بالن�صبة لأغلب 
النا�����س يف الغرب، ف����ان العائلة هي; ن����واة �صغرية موؤلفة 
م����ن زوج����ني و طف����ل او طفلني يعي�ص����ون مع����ا يف �صقة او 
بيت، معزولني عن بقية العامل “، و عندما يناق�س م�صاهمة 
دانت����ي يف اللغة اليطالية فانه ي�ص����ر باأننا “ يجب اأن نقّر 
بوج����ود اأنا�����س اآخرين يف �صب����ه اجلزيرة ما ب����ني الألب و 
قرب�س قب����ل اأن يولد، يتحدثون و يكتب����ون بلغة ميكن اأن 
منيزها باأنها ايطالية “. الهفوات هي جزء من �صرتاتيجية 
الف�ص����ل يف بيع دانتي اإىل اكرب ع����دد من اجلمهور، و كذلك 
العن����وان و قرار ن�ص����ر الكتاب بحجم كب����ري و بالألوان. و 
م����ع اأن هذه اجلهود ل تعط����ي نتائج عك�صية، فاإنها يف ذات 
الوق����ت ل حتل م�صكلة القلق الذي ي�صعر به ويل�صون حول 
م�صروع����ه. ال�ص����يء الأ�صا�صي هو اأن التقيي����م ال�صائب لكل 
اإ�صع����ار دانت����ي، ب�صمنه����ا الكوميدي����ا الآلهي����ة، يعتمد على 
املعرف����ة بالف����رتة ال�صحيق����ة يف التاريخ الأوروب����ي املعقد 
ال����ذي ل ميك����ن فك����ه و م����ن ال�صع����ب اإحي����اوؤه. ويل�ص����ون 
ي�صّع����ب احلياةاأكر على نف�صه من خ����الل اتباع; الرتتيب 
الزمن����ي. على اأية حال، فان التاأثري الإجمايل للكتاب مربك 
يف اأح�ص����ن حالت����ه و حمرّي يف اأ�صواأه����ا. الختالفات بني 
دانت����ي و بونيفي�س، احلروب ب����ني )الكلفيني(و )الكبلني(، 
ال�صراع ب����ني الدول الأوروبي����ة املتناف�صة عل����ى ال�صيطرة 
عل����ى الأرا�صي اليطالية، عالق����ات ال�صداقة التكوينية مع 
اجليت����و و الكور�ص����و و غريه����م، نكه����ة زواج����ه بجيما \” 
ال�صعبة \”: يهتم ويل�صون بكل هذه الأ�صياء و غريها لكنه 
يكّد�����س الواحد فوق الآخر. بدل م����ن �صق طريق عرب غابة 

الأفع����ال و ردود الأفعال التاريخية التي ات�صحت حاليا، و 
و�ص����ع �صعر دانت����ي يف املقدمة مع ال�صياق، ف����ان ويل�صون 
ي�صهب يف �صرده يف �صل�صلة من املقالت الق�صرية. و حتى 
ل����و مل تكن بعيدة عن املو�صوع، ف����ان كرتها جتعلها تبدو 
كذل����ك. يف كل حالة من هذه احلالت، يتعامل ويل�صون مع 
اأف����كار �صروري����ة لكتابه، لكن يف كل حال����ة يتداولها ب�صكل 
ي����كاد يخنقها. الهي����كل الب�صي����ط و النغمة الوطي����دة كانت 
�صت�صاع����د يف اجتناب هذه امل�ص����اكل، و كذلك الرتكيز على 
م����ا ي�صتلزمه العن����وان. يج����ب اأن نقر بان �صعوب����ة اإدراك 
بيرتاي�����س يجعل ذل����ك �صعبا. اإن عن����وان \” دانتي عا�صقا 
\”يعطي انطباعا م�صلال مل����ا يت�صمنه الكتاب. و رمبا كان 
م����ن الأف�صل ت�صميته \” دانتي يف املنف����ى\” او \”دانتي 
يف زمان����ه\”. ويل�ص����ون ي�صك مب����دى ا�صتمتاعن����ا بدانتي 
يف اأيامن����ا هذه. ففي اإحدى انفجارات����ه العاطفية الدورية 
مع \”الق����ارئ املرتبك \”، يعلن ب����ان \” اخلطوط العامة 
الوا�صع����ة لالأ�صياء الت����ي حتتاجها جلع����ل الق�صة مفهومة، 
قليل����ة ن�صبي����ا \”. ل����و كان هذا الزع����م مدعوم����ا باإح�صا�س 
عمي����ق مبا حتققه الق�صي����دة، و بو�صف مف�صل لتاأثرياتها، 
ل����كان الكتاب قد �صاعد يف اإع����ادة خلق الذوق. لكن بدل من 
ذل����ك، فانه يتحول اىل خط����اب  ا�صتنتاجي عن \” انهيارنا 
احل�ص����اري \”. ملاذا يعتق����د ويل�صون اأن ه����ذا ممكن؟ لأنه 
ي�صع����ر بان دانتي، م����ن طريقة توجيهه اأ�صئل����ة عن احلياة 
الداخلي����ة و الإمي����ان و ال�صيا�صة \” ل يتح����دث عنها فقط 
بتف�صي����ل اأكر من اأي �صاعر حديث، و اإمنا لأنه فعال �صاعر 
حدي����ث \”. رمبا يكون هذا �صحيحا، لكنه لي�س ادعاًء بان 

هذا الكتاب امل�صو�س و املكتظ قادر على اإثبات �صحته.

دانتي.. محاولة بيع شاعر 
ايطاليا األعظم إلى الجمهور

باأ�صمائه���م وكان���وا موتى. بع���د ذلك بات اجل���وع اأقوى من 
اجلزع«.

اأ�صبحت الأيام اأ�صبه ما تكون بالتوابيت، فراغها موؤقت ول 
د دانتي الأيام اإىل  بّد لها اأن متتلئ. من ناحية اأخرى مل يف�صّ
�صاع���ات اأو دقائق، لأنها كاألواح التوابيت، ل تعني مبفردها 
�صيئ���ًا، ولكن باجتماعها ت�صّكل املاأ�ص���اة واخلتام. كانت تلك 
الأّي���ام توابيت جاهزة ل تعن���ى اإّل �صيئًا واحدًا: املوت. يف 
املقط���ع اأعاله، تعطلت بعماه حا�ص���ة الب�صر، وما من �صوت 
غ���ري �صوته ول �ص���دى. ولّول م���ّرة تظهر حا�ص���ة اللم�س: 
اأحت�ص�صه���م، باأق�ص���ى ما يك���ون عليه اللم����س. تنقطع حا�صة 
اللم����س ب�صرعة لأن اجلوع بات اأقوى م���ن اجلزع. على اأية 
ح���ال بعد اأن انتهى اأوكولينو من �ص���رد وقائع ماأ�صاته يعود 

اإىل جمجمة رودجريي ثانية:
هك���ذا تكل���م ) اأوكولين���و ( وم���ّرة ثانية ح���ّدق يف اجلمجمة 
بغ�ص���ب وهجم عليها باأ�صنانه ال�صبيه���ة باأ�صنان كلب �صخم 
بعن���اٍد و�صالب���ة ...” اإل���خ امل�صاأل���ة ه���ل كان اوكولينو وهو 

ينه�س جمجمة ال�صقف رودجريي اإن�صانًا اأم وح�صًا؟

* اعتمدنا في ترجمة األشعار أعاله على الترجمة 
االنكليزية ل�: فرانسيس كيري مع االستئناس بترجمات 
إنكليزية أخرى.
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يف اأح����دث ترجمة له اإىل اللغ����ة العربية، وال�صادرة عن دار 
املعارف يف القاهرة، مع احتفال العامل مبرور �صبعمئة عام 
على وفاة دانتي، ي�صري املرتجم ح�صني حممود، اإىل العالقة 

املهم����ة بني الكتابني. فكت����اب “حياة جديدة” يقع يف 
اأق����ل م����ن 140 �صفحة م����ن القط����ع املتو�صط، مع 
املقدم����ة والهوام�س وال�ص����ور، ويعد من بواكري 
موؤلف����ات دانت����ي، ومبثاب����ة “التمهي����د” لكتاب����ه 
الكت����ب اخلالدة يف  “الكوميدي����ا الإلهي����ة” اأحد 

تاريخ الإن�صانية.
يف كال العمل����ني حت�صر ملهمت����ه “بياتريت�صه”، 
خ�صو�ص����ًا يف “حي����اة جدي����دة”، لك����ن ح�ص����ني 
حمم����ود، اأ�صت����اذ اللغ����ة الإيطالي����ة واآدابها، يف 
جامعة ب����در يف القاه����رة، يتحفظ عل����ى تعامل 
البع�����س م����ع الكت����اب بو�صف����ه ق�صة ح����ب، اأو 
اأن  وي����رى  بامللهم����ة.  املله����م  ال�صاع����ر  �ص����رية 
“بياتريت�صه” كانت فقط مبثابة حمفز اأو دافع 
لإطالق خي����ال وروح ال�صاعر يف اأر�س احلب، 
اأ�صواق����ه وعذاباته. فالكت����اب ل يتوقف طوياًل 
ح����ول تفا�صيل واقعية عنه����ا، بل يقدم للقارئ 
�صمات �صعرية وديني����ة، وكذلك �صمات نف�صية 
للموؤل����ف ح����ّددت عالقت����ه بتل����ك امللهم����ة التي 

ي�صكك البع�س يف وجودها اأ�صا�صًا.
وعلى رغ����م اأن الكت����اب �صبق ن�ص����ره يف غري 
ترجم����ة عربي����ة قب����ل ب�ص����ع �صن����وات حت����ت 
عن����وان “احلي����اة اجلدي����دة”، اإل اأن ح�صني 
حمم����ود اأ�ص����ّر عل����ى العنونة بالتنك����ري، لأن 
 ،Vita nuova العنوان الإيط����ايل نف�صه
وامل�صاألة هنا مرتبطة مبنظور كتابة وتلقي 

ن�صو�س الكتاب.
�صرارة بياتريت�صه

ي����رى دانت����ي اأن لق����اءه العاب����ر مبحبوبته، 
مبثاب����ة »املفت����اح« ال����ذي ق����اده اإىل »حي����اة 
فح�ص����ب  كان����ت  »بياتريت�ص����ه«  جدي����دة«. 
ال�صاع����ر،  روح  اأوق����دت  الت����ي  ال�ص����رارة 
ونقلت جتربته ال�صعرية اإىل اآفاق عظيمة، 

و«حي����وات جديدة«. وهذا ينقلن����ا اإىل مفارقة اأخرى ي�صري 
اإليها املرتجم؛ لأن لق����اء امللهمة حدث بينما كانت يف اأوائل 
التا�صع����ة م����ن عمره����ا، وكان ه����و يف نهاية عام����ه التا�صع، 
واقعيًا ا�صتمر هذا احلب العذري حتى وفاة املحبوبة �صابة 
يف الثامنة ع�صرة، لكنه ظ����ل ملتهبًا وحيًا يف نف�س ال�صاعر 

طيلة حياته، حمفزًا وحمر�صًا على الكتابة.
اإذن اعتبار “حياة جديدة” جمرد ق�صة حب عا�صها ال�صاعر 
يف مراهقت����ه، هو ت�ص����ور �صطحي ل يذه����ب عميقًا يف فهم 

كي����ف ت�صكل����ت ذات ال�صاع����ر، وكي����ف �صنع عامل����ه ال�صعري، 
وكيف اأبدع تاأمالته يف احلب �صعرًا ونرًا.

�صنعة ال�صعر
ثم����ة ملمح مه����م حر�س املرتجم على اإب����رازه بجالء، يتعلق 
ب�صنع����ة ال�صعر، وه����و ما يت�صح يف تعقيب����ات دانتي نف�صه 
عل����ى الن�صو�����س والأف����كار، وكاأن����ه يدخلن����ا اإىل »مطبخه« 
كم����ا فعل �صع����راء مثل بورخي�����س يف كتابه الفات����ن »�صنعة 
ال�صعر«. ورمبا كان دانتي من اأوائل ال�صعراء العظام الذين 
�صمنوا ن�صو�صه����م، تعليقات عليها، واأقاموا حوارًا 
م����ع الن�س. يق����ول: »اأنتم يا من مت����رون ب�صارع 
احل����ب، توقف����وا وانظ����روا: ه����ل ت����رون اأح����دًا 
يت����اأمل مبثل اأملي؛ اإليكم اأت�ص����رع اأن تن�صتوا يل 

وتتحملوين«.
ويف نهاي����ة الن�س يعلق �صارح����ًا: “تتكون هذه 
ال�صونات����ا من جزءين رئي�صي����ني؛ يف الأول منها 
اأردُت اأن اأدع����و املوؤمن����ني باحلب به����ذه الكلمات 
الت����ي قالها النب����ي اإرميا وتق����ول: “اأََم����ا اإَِلْيُكْم َيا 
ِريِق؟ َتَطلَُّعوا َواْنُظُروا اإِْن َكاَن  َجِمي����َع َعاِبِري الطَّ
ِنَع ِبي”، ورجوتهم اأن  ُحْزٌن ِمْثُل ُحْزيِن الَّ����ِذي �صُ

يتحملوين وهم ين�صتون يل«.
عندم����ا ي�ص����رح ال�صاع����ر �صنعت����ه، ه����و ل يريد اأن 
يف�صر للمتلق����ي، ول اأن يوجه م�صاره داخل متاهة 
الن�س، ب����ل ي�صعى وراء الوعي احلقيقي بكينونة 
ال����ذات ال�صاع����رة. فم����ن عتب����ة “بياتريت�صه” دخل 
دانت����ي مملك����ة ال�صعراء العظ����ام، واأران����ا اأ�صابعه 

وهي تكتب، وقلبه كيف يرجتف.
ابن حزم والتاأليف العربي

ع����رب 42 مقطع����ًا ون�ص����ًا �صعري����ًا ونري����ًا، كان����ت 
ال�صدارة للح����ب وجتلياته وتاأمالت����ه، وهو ما دفع 
املرتج����م للكالم عن تاأثر دانتي بابن حزم الأندل�صي 
�صاحب »طوق احلمامة« الذي يعد من اأجمل تاأمالت 

احلب يف الثقافة العربية على مر الع�صور.
اأ�ص����ار املرتج����م اإىل بح����ث ن�ص����ره الإيط����ايل اأندريا 
ت�صيلل����ي بعنوان “اأه����و حب متو�صط����ي بني قرطبة 
وفلورن�صا؟ ط����وق احلمامة لبن حزم وحياة جديدة 
لدانت����ي األيغي����ريي”، وبحث اآخ����ر باللغ����ة الإيطالية 
اأي�ص����ًا األَقْته الباحثة امل�صرية مروة فوزي يف موؤمتر 
يف جامع����ة ب����در بالقاه����رة بعنوان “دانت����ي �صد ابن 
حزم: نوعان م����ن احلب يف املواجهة”، خ�صو�صًا اأن 

مو�صوع الكتابني الأول هو مفهوم احلب.
لكن املرتجم يو�صع قو�����س التبادل الثقايف، اإىل تاأثر دانتي 
يف حب����ه الع����ذري، اأو بح�صب الت�صمي����ة “احلب البالطي” � 
اإ�ص����ارة اإىل بالط النبالء، ب�صع����راء الرتوبادور اأو املدر�صة 
ال�صقلي����ة، وه����وؤلء مل يكون����وا بعيدين من التاأث����ر بال�صعر 
الأندل�ص����ي واحلب الع����ذري عند �صعراء الع�ص����ر العبا�صي. 
فعندما نق����راأ لدانتي كاأننا نقراأ للمتنبي قول����ه: “ِلَعيَنيِك ما 
َيلق����ى الُف����وؤاُد َوما َلق����ي، َوِللُحبِّ م����ا مَل ُيبِق ِمّن����ي َوما َبقي، 
ر ُجفوَنِك  ن َيدُخ����ُل الِع�صُق َقلَبُه، َوَلِكنَّ َمن ُيب�صِ َوما ُكنُت مِمَّ

َيع�َصِق«.
ل يقت�ص����ر التاأثر اأو الت�صابه ح����ول مو�صوع احلب العذري 
فح�ص����ب، ب����ل ي�صمل طريق����ة الكتاب����ة اأي�صًا. فكت����اب “حياة 
جديدة” الذي و�صع بني عامي 1292 و1293، من ال�صعب 
و�ص����ف اجلن�����س الأدبي الذي ينتمي اإليه، فه����و نر اأ�صا�صه 
ال�صع����ر و�صع����ر اأ�صا�صه النر. وجممل الكت����اب � كما اأو�صح 
املرتج����م � فيه �ص����رد روائي وا�صح، ميك����ن اأن يجري ل�صالح 
ذل����ك النوع م����ن املالحم القدمي����ة التي كان همه����ا الأول يف 
الكتاب����ة ال�صعرية �ص����رد حكاية بعينها. وحت����ى “الكوميديا 
الإلهي����ة” نف�صها ميك����ن اأن تعد �ص����ردًا روائي����ًا، بخا�صة اإذا 
قراأناه����ا مرتجم����ة واختف����ى منه����ا الإيق����اع ال�صع����ري الذي 
مييزها يف لغتها الأ�صلية. ورمب����ا جاء هذا التاأليف متاأثرًا 
بطريق����ة التاأليف العربية التي كانت تكتب النر وت�صت�صهد 
بال�صعر فيه، مع عك�س هذه الطريقة عند دانتي، لكي ي�صبح 

الهدف هو كتابة ال�صعر، وال�صت�صهاد بالنر فيه.
بال�صال�ص����ة، واجل����راأة  امت����ازت ترجم����ة ح�ص����ني حمم����ود 
يف �صياغ����ة بع�����س التعاب����ري، اإ�صاف����ة اإىل ت�صم����ني الكتاب 
جمموع����ة م����ن لوح����ات غربايي����ل رو�صيت����ي، وه����و ر�ص����ام 
اإجنليزي م����ن اأ�صل اإيطايل، اهتم بدرا�ص����ة دانتي، وترجم 
“حي����اة جدي����دة” اإىل اللغ����ة الإجنليزي����ة. ه����ذه اللوحات 
تذكرن����ا بكت����ب فري����دة عرفته����ا الثقاف����ة العربي����ة، تعانق����ت 
فيه����ا الكلم����ة وال�ص����ورة، منه����ا على �صبي����ل املث����ال ترجمة 
ث����روت عكا�صة لكتاب “النبي” جل����ربان م�صحوبة بر�صوم 
ج����ربان نف�صه. لكن لالأ�صف اللوحات هن����ا ُن�صرت بالأبي�س 
والأ�صود.اأي�صًا للت�صهيل عل����ى القارئ ق�ّصم املرتجم مقاطع 
الكتاب بالأرق����ام العربية م�صحوبة بعناوي����ن جذابة مثل: 
قائمة باأجمل �صتني ام����راأة، كيف توقظ بياتريت�صه احلب؟، 

الرقم ت�صعة، حرب بني العقل والقلب.

عن موقع اضاءات

شريف صالح 

دانتي يسائل أسرار الحب في كتابه الفريد "حياة جديدة"

لوحة من عصر النهضة تمثل دانتي )الصورة 
تخضع لحقوق الملكية الفكرية ـ محفوظة في 
كاتدرائية سانتا ماريا دل فوريو بفلورنسا( ما 
الحب؟ يجيب دانتي: “الطبيعة عندما تكون 
محبة تتخذ الحب رباً لها، وتتخذ من القلب 
بيتاً”. أّرق سؤال الحب ماليين البشر وفتن 
القلوب، مثلما عّذب أرواح الشعراء، من عهد 
أوفيد وسافو ودانتي وابن حزم إلى حافظ 
الشيرازي ومجنون ليلى وشكسبير وغوته 
وبوشكين.

خّصص دانتي أليغييري )1265 ـ 1321( كتابه 
“حياة جديدة” لإلجابة عن سؤال الحب، لكن 
هذا الكتاب احتجب وراء الشهرة الطاغية لكتابه 
“الكوميديا اإللهية«.
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بع�����س تل����ك الكت����ب ارتب����ط بالطفول����ة ف����كان اأوله����ا واآخرها 
“الق����راآن الكرمي”. وبع�صها ارتبط باأيام ال�صباب الثمل من 
دون نبيذ على حّد تعبري )غوته(، يوم كّنا نغرق يف حوارات 
ل تنته����ي ع����ن تغيري الع����امل، فرنت�صف الكلم����ات والأفكار مع 
فناج����ني القه����وة، ونتبارى يف قراءة غورك����ي وبلزاك وجاك 
لن����دن وحت����ى تروت�صك����ي، وم����ا مل نك����ن نتمك����ن م����ن �صرائ����ه 
كّن����ا ن�صطو علي����ه بطريقة م����ا، ن�صتعريه اأو ن�صرق����ه يف غفلة 
م����ن البائع ع����رب حقائب �صديقاتن����ا الرائع����ات يف ذلك الزمن 
الرومان�ص����ي اجلمي����ل، اأو نكتبه بخط اليد كم����ا فعل �صديقنا 
ح�صني ال�صيخ ال����ذي دّون اأعمال مظّفر النّواب و�صليم بركات 
كلها بخّط����ه اجلميل ثم اأهداين اإياه����ا يف حلظة تاألق وموّدة 
عارم����ة! وبع�صها ارتبط بالكهولة املبّكرة، حيث بداأ الختيار 
ل، وما بني  الدقي����ق لكل كتاب ياأخ����ذ حّيزا من التفك����ري والتاأّمّ
ال�صب����اب والكهولة ك����م من كتاب ارتبط بذك����رى قبلة ووردة، 
اأو �صفع����ة ون�ص����ل ب����ارد يف القلب! وم����ن اأين للم����رء اأن يعّد 
القب����ل وال�صفع����ات؟ ولك����ن ل باأ�س يف النهاية م����ن و�صع حّد 
لهذا ال�صرت�صال النو�صتالوجي والعرتاف اأول واأخريا باأن 
د�صتويف�صكي يف روايته: “ذكريات من بيت املوتى”كان اأول 
م����ن فت����ح عينّي على احلي����اة يف ق�صوتها ونبله����ا، واأن دانتي 
يف “الكوميدي����ا الإلهي����ة” كان اأول من و�صع ح����ّدا لت�صوري 
ال�ص����اذج ع����ن ح����دود اجلن����ة والنار. وم����ا ب����ني د�صتويف�صكي 
ودانت����ي م����ّرت مياه كث����رية من حت����ت اجل�صر، مل يك����ن اأولها 
�صرفانت�����س يف “دون كيخوته”، اأو �صيللر يف “الل�صو�س”، 
ول اآخرها ميخائيل نعيمة يف “�صبعون”، اأوجنيب حمفوظ 
يف “قلب الليل” اأوعبد الرحمن منيف يف”�صرق املتو�ّصط«.

يف ذكريات من بي����ت املوتى اأدخلني د�صتويف�صكي م�صتعمرة 
العق����اب الرهيبة يف اأوم�صك ال�صيبريية، تلك امل�صتعمرة التي 
يحتم����ل فيه����ا الإن�صان من الع����ذاب املهني ما يف����وق الت�صّور! 
ولع����ل ه����ذا ما دفع����ه اإىل الق����ول: »اإن الإن�صان لي����ذل حتى اأنه 
يعت����اد كل �ص����يء«! بل����ى، اإن����ه يعت����اد كل �ص����يء، الأمل وال����ذل 
واجل����وع والك����ذب واخليانة والتعذي����ب اإىل اأبع����د احلدود! 
ولك����ن يف حلظة ما يقف فوق جراحه ويثاأر لكرامته املهدورة 

بطريقة ما، ويف ذلك تكمن عظمته.
م����ا يده�����س يف “ذكري����ات م����ن بي����ت املوت����ى” لي�����س م�صاهد 
التعذي����ب اجل�ص����دي والنف�صي ل�صجن����اء ال����راأي الراديكاليني 

الإذلل  �ص����ور  ول  اجلحي����م،  ذل����ك  يف  املجرم����ني  اأوعت����اة 
اليوم����ي، ول م�صاه����د الإعدام رمي����ا بالر�صا�����س، ول القدرة 
عل����ى الحتم����ال فح�صب. اإن ما يده�س هو ذل����ك الإ�صرار على 
احلي����اة، الإ�صرار عل����ى البقاء، الإ�صرار عل����ى احللم يف نفق 

معتم ل بداية اأو نهاية له!
  عندما قراأ ابن الإمرباطور الرو�صي رواية د�صتويف�صكي تلك 
اأعل����ن غ�صبه على ما يجري، واأبلغ والده ب�صرورة و�صع حد 
له����ذا المتهان لكرامة الب�صر، وم����ن يومها اأوقف الإمرباطور 
العم����ل بقان����ون )القنان����ة(، واأو�ص����ى بوق����ف التعذي����ب يف 

ال�صجون حتت اأية ذريعة كانت!
ل يح����اول د�صتويف�صك����ي اأن يق����ّدم رواي����ة ع����رب حبك����ة تقوم 
عل����ى عقدة وحل، كم����ا ل ين�صب �صب����اك الت�صوي����ق ل�صطياد 
ُقرائ����ه، اإن����ه ي�صرد ما ي�صبه املذّك����رات القا�صية واملّرة من دون 
رتو�س، مذّكرات تتوغل يف عمق الإن�صان وت�صتبطن نوازعه 
ال�صرّي����رة واخل����رّية، وتر�ص����م من����اذج ب�صري����ة بح����ّد ال�صكني 
املرهف، لتقّدمها عارية و�صادمة يف اآن معا، مناذج يرى فيها 
املوهبة وال����ذكاء والتفّرد الذي �صّل الطري����ق، اأو وجد نف�صه 
فج����اأة ره����ن العتقال والأح����كام اجلائرة. ولذا فق����د ت�صاءلت 
غ����ري مرة واأنا اأقراأ: اأين هو الواق����ع واأين هو اخليال؟ األي�س 
م����ا ير�ص����ده الكات����ب م����ن تفا�صيل �صغ����رية يف حي����اة هوؤلء 
ال�صجن����اء يفوق ما ميك����ن اأن نتخّيله؟ ثم األي�س ال�صدق الفّني 
والعاطف����ي واملعرف����ة العميق����ة بالإن�صان واحلي����اة وراء ذلك 

التاألق ال�صردي الذي ياأ�صرنا دائما عند د�صتويف�صكي؟
تب����دو ه����ذه الرواية ل�صيق����ة بحي����اة املوؤلف ال����ذي ُحكم عليه 
بالإع����دام ب�صبب اأفكاره الثورية، وجن����ا يف اللحظة الأخرية 
الت����ي �صبقت اإط����الق الر�صا�����س عليه! ث����م ُنفي بع����د ذلك اإىل 
�صيبرييا مل����ّدة اأربعة اأعوام، ودّون فيه����ا م�صاهداته وتاأمالته 
ومذكرات����ه التي اأثمرت فيما بعد ه����ذا ال�صفر الإبداعي املمتع 

والرهيب.
 الآن، وبعدم����ا اأ�صعت اأو فّرطت مبكتبتي للمّرة الثالثة، اأعود 
لأكت�ص����ف اأن م����ن بني تلك الكت����ب القدمية الت����ي حر�صت على 
الحتف����اظ بها بق�صد اأو من غري ق�صد رواية دو�صتويف�صكي: 
“ذكري����ات م����ن بي����ت املوت����ى”، ولكاأنه����ا قاوم����ت كل الهّزات 
العنيف����ة التي اعرت�صت حياتي من ت�ص����ّرد و�صفر وتنّقل دائم 
ب����ني بيت واآخ����ر، و�صمدت لتق����ول يل: ما زلت وفي����ة لك اأيها 
ال�صدي����ق، يا من احت�صنني واأحبني وبّلل �صفحاتي بدموعه 

ومل يتخَل عّني يوما ما!
  م����ع دانتي لي�س ثمة مّت�صع للدموع، فهو يدعوك اإىل التاأّمل، 
ورمبا يلّف اأعماقك ب�صحابة من احلزن ال�صفيف، ويحّثك على 
الت�صاوؤل املع����ريف والوجودي املثري: »وبع����د..«؟ نعم، هناك 

اجلن����ة اأو الفردو�س، وهن����اك اجلحيم اأو الن����ار اأي�صا، ولكل 
منهما مريدوها عن عل����م اأو عن جهل، وللجنة ع�صاقها وللنار 

وقودها، فاأين اأنت اأيها القارئ من الثنتني؟
دانت����ي، ه����ذا ال�صاعر النبي����ل اإىل حّد الب����كاء، يب����دع ن�صقًا اأو 
ف�صاًء رحيمًا، ل عالقة له باجلنة ول بالنار، فقد حتّدث عنهما 
����ل يف ذلك، لك����ن اإبداعه  كم����ا حتّدث اأب����و الع����الء، وزاد وف�صّ
يتجلى يف هذا الن�صق/ الف�صاء الذي ت�صّلل اإليه من الديانات 

الوثنية اأو من قدماء امل�صريني، وهو “املطهر«.
يف”املطهر” لي�����س ثمة موؤمنون وكافرون، ب����ل هناك اأرواح 
تائه����ة ومعّذب����ة، اأرواح مل تلت����زم طقو�س العب����ادة، لكنها يف 
الوق����ت نف�صه مل توؤِذ اأحدا. فهل ي�صعها دانتي يف النار اأم يف 
اجلّن����ة؟ لقد ابتدع ف�ص����اًء جديدا �صّماه “املطه����ر”، لتظل فيه 
تلك الأرواح التائهة هائمة ل ت�صتقر على حال! فهي يف منزلة 
ب����ني املنزلتني، ل يقّر لها ق����رار اإىل اأن تنتقل بعدما تتطهر من 

اآثامها اإىل الفردو�س املنتظر!
فك����رة “املطهر” ا�صتح����وذت على فك����ري وتاأمالتي، ووجدت 
فيه����ا جواب����ا لأ�صئل����ة كان����ت تقلقن����ي، فهي �ص����كل م����ن اأ�صكال 
التم����ّرد على ثنائية اخلري وال�صّر، والإميان والكفر، �صكل من 

اأ�ص����كال الرحمة اأو ق����ل تعّدد الأطياف والأل����وان، ل ثنائيتها، 
و�ص����كل م����ن اأ�صكال الوع����ي “الغاليلئي” للك����ون والوجود ل 
الوع����ي املثن����وي اأو”ال�صتاتيكي” الذي يح�ص����ر احلياة كلها 
بالن����ور والظ����الم، اأو ب����� »نع����م« و»ل«، و»م����ع« و»�صد«، ويف 
ذاك  “ املطه����ر” الذي ابتدعه دانت����ي وجدت نف�صي منذ قراأت 
“الكوميديا الإلهية” وما زلت حتى كتابة هذه الأ�صطر، ومن 
هن����ا ياأتي تعلق����ي به����ذا الكتاب ال����ذي يتجاوز ح����دود ما فيه 
من مع����ارف فل�صفية ولهوتية وطبيعي����ة واأدبية و�صروحات 
م�صتفي�صة، ليجيب على �ص����وؤال وجودي عميق ما زال يوؤّرق 

الب�صر، �صوؤال املوت وما بعده.
  مع دانتي رمبا اكت�صفت نف�صي، ولكن مع د�صتويف�صكي رمبا 
اكت�صفت الآخر، وما ب����ني الأنا والآخر تكتمل الدائرة، وحتّل 

ال�صكينة، ويف ال�صكينة اأوىل عتبات الر�صى  وال�صعادة.
  اأيته����ا الكت����ب، اأيه����ا الأ�صدق����اء، لي�س م����ا قلت����ه مفا�صلة، اأو 
حماول����ة لإر�ص����اء اأح����د، فك����م اأنا مدي����ن لكم يف حيات����ي التي 
�صنعتموها �ص����واء ذكرتكم اأو ن�صيتك����م، ورمبا كان لبع�صكم 
اأث����ر اأعمق مما تركه الثنان، لكنها حلظة بوح، ويف البوح ما 

اأكر ما ن�صيب، وما اأكر ما نخطئ!

بين كوميديا دانتي 
وكرامازوف ودستويفسكي

اصغ إلّي قليال أيها الصديق، أرجوك اقرأني، حاول أن تفهمني وتمأل الفراغات ما بين السطور..ال تتسّرع في 
الحكم علّي، فأنا كتاب، مجّرد كتاب لم تنته بعد من قراءته! ما أشبه الكتب باألصدقاء، منها ما يمّر في حياتك 
مرورا عابرا، ومنها ما يترك وشما عميقا ال يمحى مع الزمن، وبين هذا وذاك تقرأ كثيرا وتعاشر كثيرا وتظل 

تراهن على األجمل الذي قد يأتي أو ال يأتي!
هل ثمة كتاب واحد مفّضل لدّي؟ كتاب أشتاقه وأستظل به وأعود إليه بين وقت وآخر؟

نعم، وال، في الوقت نفسه! فثمة كتب عدة أشتاقها وأعود إليها، كتب ال أستطيع التخلي عنها مثل األصدقاء 
القدامى برغم تنّكري لهم أو تنّكرهم لي، كتب أدمنتها وأدمنتني ال بحكم العادة بل بحكم التواصل الخفّي 

والمعلن على مدى سنوات طوال.

نذير جعفر
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ال�صاع����ر الإيط����اىل ال�صه����ري دانت����ى األيغي����ريى، اأح����د اأ�صه����ر 
�صع����راء وفال�صفة الق����رون الو�صطى، ا�صته����ر بكتابه امللحمى 
“الكوميدي����ا الإلهي����ة”، الذى كان له اأث����ر كبري على املوؤلفات 

الأدبية والفكرية .
يخربنا ُكتاب �ص����رية دانتي اليجريي ان مذنبًا ظهر يف �صماء 
مدين����ة فلورن�صا ليل����ه ال�صابع من اآب ع����ام 1264،وقد اعترب 
�ص����كان فلورن�صا ظهور ه����ذا املذنب دللة على جم����يء اإن�صان 
عظي����م، وبع����د �صه����ور قليل����ة ويف اأي����ار م����ن ع����ام 1265 ولد 
طف����ل لل�صنيور اليج����ربو ا�صم����اه دورانتي، وال����ذي اخت�صر 
اىل دانت����ي. كان طف����اًل بائ�صًا، فقد والدت����ه وهو يف اخلام�صة 
ع�ص����رة من عمره وتويف وال����ده بعدها �صن����وات قليلة، كانت 
مالم����ح وجه����ه ت�صف����ي علي����ه م�صحة م����ن احل����زن، يف �صباه 
تع����رف عل����ى فتاة جميل����ة ا�صمه����ا بياتري�س ابنة اأح����د اأثرياء 
فلورن�صا، كان كلما ينظر اليها يظن اإنها لي�صت من �صكان هذا 
الكوكب، بل هي مالك هبط م����ن ال�صماء، وت�صاء الظروف اأن 
تغي����ب بياتري�س �صن����وات لتظهر من جدي����د، يكتب دانتي يف 
يوميات����ه :”كانت �صائ����رة عرب ال�صارع، وفج����اأة لفت ناظريها 
اىل البقع����ة التي كنت واقفًا عليه����ا واأنا على اأ�صد ما اأكون من 
الرتباك واحلياء، ويف اأدب جم ل متحي �صمته، تلطفت علّي 

بابت�صامة حمت�صمة«.
هك����ذا كان����ت بداي����ة ق�صة احل����ب.كان دانت����ي يع����رف اأن حبه 
لبياتري�س ل اأمل من����ه، فقد كان ق�صري القامة، مقو�س الأنف، 
تب����دو على وجهه مالم����ج التعب، والأكر من ه����ذا كان فقريًا 
ومغم����ورًا، ويتذك����ر كيف كانت الفتي����ات ي�صخرن من تقاطيع 
وجه����ه وخجل����ه.. لك����ن ذات ي����وم يق����رر اأن يجع����ل م����ن حبه 
لبياتري�����س التي ماتت بع����د زواجها من اأح����د الثرياء، دافعًا 

لأن يكتب ملحمته ال�صهرية”الكوميديا الإلهية«.
امام����ي ن�صخ����ة م����ن كتاب”الكوميدي����ا اللهي����ة” لدانت����ي قام 
برتجمت����ه الدكت����ور ح�ص����ن عثم����ان – وه����ي الن�صخ����ة الت����ي 
ا�صدرته����ا دار املعارف امل�صرية  �ص����درت الطبعة الوىل عام 
1955 ث����م توال����ت طبعاته����ا و�صت�ص����در قريبا ع����ن دار املدى 
برتجمة ح�صن عثمان ومبراجعة املرتجم املتميز معاوية عبد 
املجي����د – ويخربنا املرتجم ح�ص����ن عثمان يف تقدميه ااطبعة 
الوىل  اإن����ه كر�س اأكر من 25 عامًا من حياته لدرا�صة دانتي 
وترجم����ة ملحمت����ه، وكيف اإن����ه �صاف����ر اىل اإيطالي����ا وانكلرتا 
وامري����كا ليبح����ث يف مكتباه����ا عما كت����ب عن �صاع����ر ايطاليا 
الكب����ري، ونكت�صف م����ع ح�صن عثمان ان الكلم����ات كانت �صالح 
دانت����ي لجن����از رحلت����ه م����ن اجلحي����م اىل الفردو�����س. يكتب 
ال�صاع����ر النكليزي ت اإ�س اإليوت:”اإن العامل احلديث منق�صم 
بني دانت����ي و�صك�صبري، ولي�س ثمة ثالث بينهما”. وكنت مثل 
اي قارئ مبتدئ اأتوهم اإن قراءة الكوميديا اللهية عمل �صهل 
ا�صبه بقراءة اإلياذة هومريو�س او اإنياذة فريجل، فاذا بي اأجد 
نف�ص����ي اأمام عمل اأدبي �صخم به ا�ص����ارات لالآداب الكال�صيكية 
وعلم الاله����وت يف الع�صور الو�صطى وال�ص����وؤون ال�صيا�صية 
الإيطالية والكثري من الق�صايا الأدبية التي ما يزال الباحثون 
يتجادل����ون يختلف����ون حوله����ا. فنحن اأم����ام ق�صي����دة ملحمّية 
تتاأل����ف من 14 األف �صط����ر �صعري تقريًبا ت�ص����ف رحلة دانتي 
����ة با�صتيقاظ  ب����ني اجلحيم واملطه����ر والفردو�س. تب����داأ الق�صّ
دانت����ي من ن����وم عميق وهو تائه يف غاب����ة مظلمة. وبعد عدة 
حم����اولت فا�صلة يف الهروب يلتقي دانتي بال�صاعر فريجيل، 
الذي بدوره يخ����رب دانتي باأّن الطريق الوحيدة للخروج هي 
بالعبور م����ن مركز الأر�س مروًرا باجلحي����م. فيقود فريجيل 
دانتي ع����رب اجلحيم في�صاهد فيها م�صاه����د مرعبة من العذاب 
ويلتقي فيه����ا بالعديد من ال�صخ�صيات التي ُذكرت يف الكتاب 
املقد�����س والآداب الكال�صيكي����ة. وتنتهي الرحل����ة يف اجلحيم 
بلق����اء مع اإبلي�����س ثم يهربان من هناك وينتق����الن اإىل املطهر. 
ي�صع����د الإثنان جبل املطهر ويلتقيان باأولئك الذين ينتظرون 
الذهاب اإىل الفردو�س يف رحل����ة تطهرهم. وهنا اأي�صا يلتقي 
دانت����ي ب�صخ�صي����ات حقيقي����ة وخيالي����ة كّل منه����ا ل����ه حكاي����ة 
يخربه����ا. وق����رب ذورة جب����ل املطهر يغرّي دانت����ي مر�صده يف 

الرحلة ويتابع نحو الفردو�س و�صوًل اإىل روؤية الرب.
كت����ب دانت����ي الكوميدي����ا الإلهي����ة وه����و يف املنفى بعي����دًا عن 
مدينت����ه املحبوب����ة فلورن�ص����ا. ول����ذا جن����د مو�صوع����ي املنفى 
واخلال�����س يتك����رران كث����ريًا يف امللحم����ة. كما يظه����ر العديد 
م����ن اأ�صدق����اء دانت����ي ال�صيا�صي����ني يف الق�صي����دة يف اأجزائها 
املختلف����ة. اأما �صخ�صي����ة بياتري�س التي ظه����رت يف الق�صيدة 

فهي �صخ�صية الفتاة التي احبها يف ال�صغر وع�صقها يف فرتة 
ال�صباب وق����د ماتت وكان عمرها 24 عاًم����ا لتظهر يف امللحمة 

يف ق�صيدته ممّثلة لكل ما هو خرّي وجليل.
وتعد الكوميديا اللهية، من نواح عديدة، ق�صيدة حب متتدح 
جم����ال بياتري�س الأخالق����ي، وقدرتها عل����ى الو�صول بدانتي 
اإىل روؤي����ة اخل����ري الأعظ����م، اإذ اإنه����ا تق����وده، يف رحلته حتى 
يلتق����ي ب����اأرواح املباركني. ويق����ف دانتي يف بهج����ة ون�صوة، 
ويتفه����م يف خت����ام ذلك كل����ه، احلقيق����ة النهائية للحي����اة، وما 

يعنيه الكون.
الكت����اب  موؤل����ف  بوكات�ص����و  جيوف����اين  اليط����ايل  يخربن����ا 
الكب����ري  ايطالي����ا  �صاع����ر  اأبن����اء  املذهل”الديكام����ريون”اإن 
دانت����ي :”�صع����روا باحلنق لأن ال����رب مل يع����ط والدهم دانتي 
وقت����ًا ا�صافي����ًا ليمكل عمل����ه ال�صعري الكوميدي����ا الإلهية،ويف 
اإح����دى اللي����ايل راأى اأ�صغ����ر اأبن����اء دانتي وال����ده يقرتب منه 
يف احلل����م مرتدي����ًا عب����اءة بي�ص����اء، فب����ادره الأب����ن �صائال هل 
كان ماي����زال حي����ًا؟ ليجيبه دانت����ي باأنه حي، امن����ا يف احلياة 
احلقيقي����ة ولي�����س يف عاملنا. عن����د ذاك، �صاأله ه����ل كان قد اأمت 
الكوميدي����ا اللهي����ة؟، لتاأت����ي الإجابة ب����� )نعم لق����د امتمتها(.

بع����د ذلك اأ�صطحب دانتي ابنه اىل غرف����ة نومه القدمية حيث 
و�ص����ع يده على جتويف مغط����ى بح�صرية على احلائط وقال 
)هنا ما كنت تبحث عن����ه طوياًل( وعندما ا�صتيقظ الأبن هرع 
واح�ص����ر اأح����د تالمذة دانت����ي ليكت�صفا معًا وج����ود ذلك املكان 
الذي احتوى على اأوراق قدمية، تبني فيما بعد اإنها النا�صيد 
الخرية من الكوميديا اللهية والتي قيل اأن اأبياتها الأخرية.
كتب دانتي الكوميدي����ا اللهية تعوي�صًا عن حياته التي عانى 
فيها ال�صقاء، فهذا الن�صان املطارد، املمقوت، خلق عاملًا رحب 
ب����ه و�صادقه ولرفع م����ن �صاأنه، واأدخله ع����امل العظماء . وكان 
كتاب����ه الكوميديا اللهي����ة ا�صبه مبلجاأ رجل ح����امل ، عانى من 
القه����ر يف حياته وهو يكتب يف مقدم����ة الكوميديا اللهية :” 
ان الهدف م����ن هذه الق�صيدة هو ابع����اد الن�صانية من حالتها 
ال�صقي����ة الرزي����ة ، وقيادته����ا اىل ع����امل ال�صع����ادة والغبط����ة “ 
، زج  امللت����زم ديني����ا  الكاثوليك����ي  واملث����ري ان دانت����ي وه����و 
بالباب����وات ورجال الدين يف اجلحي����م و�صورهم يف م�صاهد 
من العذاب ، وكان الدافع من وراء ذلك هو ماكان يراه دانتي 
م����ن ان�صراف رج����ال الدين عن ام����ور ال�صم����اء ، وانغما�صهم 
يف ام����ور الدني����ا ، وتق�صي����م النا�����س اىل فئ����ات متباغ�ص����ة 
ومتطاحن����ة ، وكان ي����رى لدى العديد منه����م ، الهتمام بجمع 
الوال وتكدي�صه����ا ، من�صغلني بها ع����ن تادية ر�صالتهم الدينية 
. وله����ذا جن����د دانت����ي يف “ اجلحيم “ �صاخط����ا على اخلديعة 
والك����ذب . وكث����ريا ما بدا له العامل مليئ����ا بالخطاء . واثارت 
اعم����ال امللوك ورج����ال الدين يف نف�صه ال�صمئ����زاز .واعترب ا 
اغلب رج����ال الدين متغريين متقلب����ني ، والق�صاو�صة ميالأون 
بطونه����م بالموال احلرام ، والبابا مرت�س خارج على تعاليم 

الكني�صة .
عندم����ا كتب دانت����ي “الكوميديا” مل يطل����ق عليها ال�صم الذي 
عرف����ت به فيما بع����د  “الكوميديا الإلهية”، فهذا ال�صم اأ�صيف 
اليه����ا بعد ذلك بزمن، وحني بداأت تطبع وتن�صر بعد عقود من 

موت كاتبها. 
مل تك����ن الكوميدي����اا اللهية ه����ي الكتاب الوحي����د الذي ن�صره 
دانت����ي ، فقد كان اول كتبه بعنوان “ احلياة اجلديدة “ وفيه 
يروي ق�صة �صبابه ، و كيف ان حب بياتري�س ، بعث حياته من 
جدي����د ، ويف “ احلياة اجلدي����دة “ نعر على نواة للكوميديا 
الألهية حيث جن����د املوؤلف يقدم احلياة بكل ما فيه من احزان 
واف����راح ، وما حتوي����ه من زهد وت�صوف .. ع����ام 1308 ن�صر 
كتابه “ الوليمة “ وهو ا�صبه بدائرة معارف ، وقد اراد دانتي 
لكتابه اأن يكون �صخما لكنه مل يكمله ون�صر الف�صول الربعة 
الوىل من����ه ، والكت����اب حماول����ة لن�ص����ر الفل�صف����ة واملعرف����ة ، 
الف�ص����ل الول يوؤكد فيه ان عالق����ات النا�س يجب ان ت�صودها 
املعرف����ة من اج����ل رفع م�صتوى املجتم����ع ،ويف الف�صل الثاين 
يناق�س م�صائل اخللود ،وتق�صيم ال�صماوات ، م�صرت�صدا بعلم 
الفل����ك ، ويخربنا انه اح����ب الفل�صفة التي ظه����رت له يف ثوب 
�صي����دة رقيق����ة ، ويتناول الف�ص����ل الثالث الفل�صف����ة ، والنف�س 
، وطبيع����ة احل����ب ، والعق����ل ، ومرك����ز الن�ص����ان يف الع����امل ، 
وال�صداق����ة ، ويبح����ث الف�صل الراب����ع يف مو�صوعة الخالق 

وم�صكلة ال�صر واخلري .
ع����ام 1313 ي�ص����در كتاب����ه “ امللكي����ة “ وه����و ا�صب����ه بو�صية 
�صيا�صي����ة ، حي����ث جن����د دانت����ي ينعى حلم����ه ال�صيا�ص����ي الذي 
انته����ى اىل الف�ص����ل ، وق����د تاث����ر يف الكت����اب بفل�صف����ة ار�صطو 

واراء الفال�صف����ة الروماني����ني ، وبالكت����اب املقد�����س ، وتعاليم 
توم����ا الكويني ، وبع�س من اراء ابن ر�صد ، الذي كان دانتي 
يك����ن له العج����اب . يكتب يف ) امللكية(  ان م����ن ي�صلح للحكم 
ه����و الذي ي�صتنب����ط من الآخري����ن اح�صن ما فيه����م ، وي�صيف 
ان عل����ى احلاك����م ان يف�ص����ل العمل ب����دل من ال����كالم ، وان من 
�ص����روط اقامة الدولة هو ا�صاعة الوح����دة والنظام والعدالة ، 
وح����ب اخلري واحلرية وال�صالم ، وفي����ه يطالب بف�صل �صلطة 
الباب����ا عن �صلط����ة المرباطور ، فهو يعتق����د ان خروج احدى 

ال�صلطتني عن جمالها يهدد م�صلحة املجتمع .
مل يك����ن دانت����ي اول من تناول عامل ما بع����د احلياة كما جاء “ 
يف الكوميدي����ا اللهية “ ، فكثري من الباحثني يربطون بني “ 
ال�ص����راء واملع����راج  “    و “ الكوميدي����ا اللهي����ة “ ، وقد كان 
امل�صت�ص����رق ال�صباين “ ميغيل اأ�صني بالثيو�س “ املولود عام 
1871 واملت����ويف عام  1944 ، اول م����ن نبه اىل الت�صالبه بني  
رحل����ة الإ�صراء واملع����راج التى قام بها الر�ص����ول حممد “ �س 
“ ، والكوميدي����ا الإلهي����ة يف كتاب بعنوان “ اثر ال�صالم يف 
الكوميديا اللهية “  والذي �صدر عام 1919 ، وتدين الثقافة 
العربية � ال�صالمية مليغيل ا�صني بالثيو�س بالكثري، فهو الذي 
قدم ابحاثا مهمة عن ابن عربي والغزايل وابن حزم، ودر�س 
قبل ذلك اآثار فل�صفة الندل�صي “ ابن م�صرة “على الفيل�صوف 
النكلي����زي  “ بيكون”  ، ثم �صدر كت����اب امل�صت�صرق اليطايل 
انريكو ت�صريويل عام 1949 بعنوان “ كتاب املعراج وم�صالة 
امل�ص����ادر العربية وال�صالمية للكوميديا اللهية “ ، اما التاثر 
بر�صال����ة الغف����ران للمعري ، فبع�س الباحث����ني ي�صع مقارنات 
ب����ني الكوميديا الإلهية ور�صالة املع����ري ، ومن اهم الكتب يف 
العربية كتاب “ تاثري الثقافة ال�صالمية يف الكوميديا الإلهية 
“ والكت����اب ال����ذي ا�صدره الراحل عبد املطلب �صالح بعنوان 
“ . نحن نعرف ان  العربية وال�صالمية  “ دانتي وم�صادره 
ر�صال����ة الغف����ران تب����دا بنهو�س ابن الق����ارح من الق����رب تلبية 
ل�صكان القبور ، والف�صل الول منها ي�صور لنا حماولت ابن 
الق����ارح للو�صول اىل اجلن����ة ، ور�صالة الغف����ران كما تخربنا 
عائ�ص����ة عب����د الرحمن “ بن����ت ال�صاطي “ الت����ي حققت الكتاب 
با�صراف ا�صتاذها طه ح�صني ، ان كتاب املعري امنا هو جواب 
عل����ى ر�صالة وردت اليه من اديب عرف بابن القادح ، وكان رد 
ابو العالء املعري ان كتب ر�صالة الغفران التي ا�صطحب فيها   
ابن الق����ارح اإىل العامل الآخر. اإىل اجلن����ة والنار، مندفعا يف 
و�صف من يلقيان فيهما وما يلقيان فيهما.. ويف الر�صالة يرد 
املعري على جملة اأ�صئلة يطرحها عليه ابن القارح  مبديا راأيه 
يف بع�����س الآراء والأف����كار: يف ال�صع����راء والفال�صفة  وفكرة 

التنا�صخ والتقليد، 
كت����ب املع����ري كتابه “ ر�صالة الغفران وه����و  يف ال�صتني، �صنة 
1041 ، قب����ل وفات����ه ب�صتة ع�صر عام����ا ، حيث  ق����رر اآنذاك اأن 
ي�صتق����ر يف املع����رة ، بعد رحلة غري موفق����ة اىل بغداد  ، حيث 
دفع����ه اليا�����س اىل ال�ص����روع بكتاب����ة ر�صالت����ه ، الت����ي اراد من 
خالله����ا ان يخلق عاملا اكر ان�صانية ورحمة من عامله القا�صي  

والذي عانى منه كثريا .
ولد اأبو العالء املعري العام 979 ميالدية . يف معرة النعمان، 
�صم����ايل �صورية، فقد الب�صر وه����و يف الرابعة. وقد حاول ان 
يعو�����س فقدان الب�صر بالن�ص����راف اىل العلم واملعرفة  فقرر 
ان  يطلع على ما كتب ال�صابقون، ل �صيما على اأ�صعار املتنبي، 
) معلمه ( ، و�صنجده يتبع خطى املتنبي بكتابة ق�صائد حتمل 
احلكم����ة الفل�صفي����ة  وتامل احلي����اة  وتقلباته����ا حيث و�صعته 
هذه الق�صائد  يف ال�صف الأول من �صعراء العرب.  حيث قدم 
لن����ا  دواوين مهم����ة “ اللزوميات”  و “ �صق����ط الزند” ، ليجد 
القارئ نف�صه امام عبقرية �صعرية وفل�صفية  لتزال  حية على 

رغم اأن “ ابو العالء املعري “   رحل عن عاملنا عام 1058 .
ع����ام 1907 كت����ب جرج����ي زي����دان يف جمل����ة اله����الل اأن اب����ا 
الع����الء املع����ري تخي����ل رج����ال �صع����د اىل ال�صم����اء وو�صف ما 
�صاه����د هن����اك ، وي�صيف زي����دان ان دانتي فع����ل ال�صيء نف�صه 
، ويطل����ق جرج����ي زي����دان عل����ى الكوميدي����ا الإلهي����ة ا�ص����م “ 
الرواي����ة الإلهي����ة “ ، ويف عام 1914 قدم ط����ه ح�صني ر�صالته 
للدكت����وراه عن املعري وفيها يكتب ع����ن الكوميديا الإلهية ان 
“ الفرجن ي�صبهونها بر�صالة الغفران بكتاب دانتي اليطايل 
ولكتاب ملتون النكليزي ) اجلنة ال�صائعة ( – ويق�صد كتاب 

الفردو�س املفقود كما ترجم يف العربية – » .
ال�ص����يء املث����ري ان �صخ�صي����ة دانت����ي قريبة ال�صب����ه ب�صخ�صية 
املع����ري ، فق����د كان دانتي  يزه����د يف احلياة ، يب����دو خجول ، 
قلي����ل الكالم ، يقتنع باب�صط الطع����ام ، وياكل قليال ، وكان اذا 
متزق����ت مالب�ص����ه ي�صلحها بنف�ص����ه يقول عن نف�ص����ه انه عا�س 

حياته ك�صفينة من دون �صراع ، و�صط عوا�صف هوجاء .

علي حسين 

700 عام على رحيل “ دانتي “ صاحب الكوميديا اإللهية
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ان الكث���ري م���ن الباحث���ني الع���رب والدار�ص���ني لل���رتاث 
العرب���ي يرى دائمًا اأن دانتي ل بد من اأن يكون ا�صتوحى 
مو�صوع “الكوميديا” من “ر�صالة الغفران” لأبي العالء 
املع���ري، طاملا ان العملني ي�صفان مع���ًا، رحلة ال�صاعر يف 
احلي���اة الآخ���رة، وم�صاهدات���ه هناك، وطامل���ا ان العملني 
يعت���ربان يف نهاي���ة الأمر ن�صًا فل�صفيًا �ص���اء فيه ال�صاعر، 
العرب���ي واليط���ايل على حد �ص���واء، و�ص���ع كل جتربته 
وروؤاه واأحالم���ه وم�صريت���ه الفكري���ة، يف ن����س يخل���د 
م���ن بع���ده. وه���ذا الأمر ممك���ن بالطب���ع، وحج���ج الذين 
يج���دون ت�صابه���ًا بني العمل���ني، ي�صي باأن دانت���ي ا�صتلهم 
املع���ري، قوي���ة بالطبع، غري ان ما ل بد م���ن ال�صارة اليه 
هن���ا هو ال�صتقاللي���ة التامة، �صرديًا وفكري���ًا ومن ناحية 
الغاي���ة واله���دف، عمل دانتي ع���ن عمل �صاعرن���ا العربي 
الكب���ري. اإذ حتى واإن كان املنطلق واحد، فاإن “كوميديا” 
دانت���ي التي تعترب عادة، اىل جان���ب كتابات هومريو�س 
امللحمية وم�صرحيات �صك�صبري ورواية “دون كي�صوت” 
لال�صب���اين �صرفانت����س، اأعظم م���ا انتجه العق���ل الب�صري 
يف جم���ال الكتابة، هذه “الكوميدي���ا” عمل قائم يف ذاته 
ي�صف حقًا، اأحوال دانتي ومعارفه، وحكاية حبه ويعترب 
حقًا حماول���ة احياء على الورق، يف ال���كالم، لذكرى تلك 
ال�صبي���ة الت���ي كان ال�صاع���ر يحل���م به���ا م���ذ كان طفاًل يف 
التا�صعة وكانت هي يف القماط، لكنها بعد زواج ق�صري، 
كم���ا يبدو، رحلت �صبية اأواخ���ر القرن الثالث ع�صر وظل 
دانت���ي يف ح�صرة على رحيلها حتى فرغ ح�صرته كلها يف 

ذلك العمل الأدبي اخلالد.
 عندم���ا كتب دانت���ي “الكوميديا” مل يطل���ق عليها ال�صم 
ال���ذي عرفت به لحقًا: “الكوميدي���ا الإلهية”، فهذا ال�صم 

اأ�صي���ف اليه���ا بعد ذلك بزمن، وحني ب���داأت تطبع وتن�صر 
بع���د عقود من م���وت كاتبه���ا. و”الكوميدي���ا” تتاألف من 
14200 بيت م���ن ال�صعر، ت�صكل ثالث���ة اأجزاء هي م�صار 
دانتي يف رحلته احللمية، اإذ يتخيل نف�صه وقد و�صل اىل 
احلي���اة الآخرة، وكان عليه اأن يعرب من “اجلحيم” الذي 
و�صل الي���ه اأوًل، اىل “املطه���ر” اىل “الفردو�س”، حيث 
النعي���م الإلهي، وحي���ث، اأي�ص���ًا، بياتري����س يف انتظاره 
لتقود خطاه اىل النور النهائي واىل احلب. قبل ذلك كان 
ال�صاع���ر الالتيني فرجيل هو الذي ق���اد خطوات ال�صاعر 
يف “اجلحي���م” ويف “املطه���ر”، لكن���ه توقف ب���ه هناك، 
عند احل���دود التي تف�صل هذا الأخري ع���ن “الفردو�س”، 
اإذ عن���د تلك احل���دود تتوقف املعرفة الت���ي ميثلها فرجيل 
غ���ري ق���ادرة، بالعق���ل الذي حتمل���ه وال�صك ال���ذي يعرتي 
احلامل، على ولوج العامل النوراين الأخري، حيث ل اأحد 
ول �صيء �ص���وى احلب والنعيم، �صوى ال���روح ال�صافية 

والقلب، وبياتري�س التي متثلهما.
 بالن�صب���ة اىل دانت���ي، وحت���ى ان كان���ت “الكوميدي���ا” 
ق�صي���دة حب اىل بياتري�س، فاإنها كانت يف الوقت نف�صه، 
وكم���ا جاء يف ر�صالة بعث بها هو اىل كان غراندي “ذات 
هدف عملي واأخالقي، يتعلق باأفعال الن�صاق ومبدى ما 
ميكن لهذا الن�صان اأن يناله وي�صتمتع به من حرية. هذه 
احلري���ة التي هي �صن���و ال�صعر وبنت الفل�صف���ة. اإذ هنا، 
ول���دى التحلي���ل العميق مل�صمون الن����س، �صنجد اأنف�صنا 
اأم���ام الفل�صف���ة وق���د ب���دت ناجتة ع���ن احلرك���ة الب�صرية 
امللمو�ص���ة “ولهذا، بح�صب �صارح���ي هذا العمل، جند انه 
حت���ى يف املقاطع الأكر جتريدي���ة يف الكوميديا، ال�صعر 
ه���و الذي يهيم���ن دائم���ًا، ويتو�صل الكائ���ن الروحي من 
حتقيق ذاته وق���د اأ�صعده اأن يكون وعيه غارقًا كل الغرق 
يف ال�صع���ر واجلم���ال. وه���ذا ما يجع���ل العمل كل���ه يبدو 
وكاأنه ينطل���ق من جمهود ملمو�س ي�صع���ى اىل الو�صول 
اىل احلري���ة، عرب مالم�صة احلب واخل���ري واحلقيقة لأن 
اجتماع هذه هو الذي ينتج اجلمال الأ�صمى، هذا اجلمال 

الذي متثله بياتري�س، ولكن اأي�صًا، البحث عن بياتري�س 
وال�صعي اىل الو�صول اليها«.

 قب���ل كتاب���ة “الكوميدي���ا” كان دانتي ق���د و�صع يف حب 
بياتري����س عددًا كبريًا م���ن ال�صونانات التي جمعت حتت 
ا�صم “احلي���اة اجلديدة”، هو ال���ذي كان كتب الكثري من 
الدرا�ص���ات راغبًا من خاللها اأن يجدد لي�س فقط يف النر 
وال�صعر، بل كذلك يف ال�صتخدام اللغوي معتمدًا، غالبًا، 
املحكية اليطالي���ة بدًل لالتينية القدمي���ة التي كانت لغة 

الأدب حتى ذلك احلني.
 كان دانت���ي يف ذل���ك ي�صتكمل، لي�س فقط، ن�صاط���ًا اأدبيًا، 
بل اأي�ص���ًا ن�صاطًا �صيا�صيًا، هو ال���ذي كان يف الأ�صل ابنًا 
لأ�ص���رة نبيلة يف فلورن�صا، ف�صاء، ما اأن �صب عن الطوق، 
ان يخو����س غمار ال�صيا�صة. فه���و املولود يف تلك املدينة 
يف الع���ام 1265، كان يف الع�صري���ن م���ن عم���ره حني بداأ 
حي���اة مغام���رات �صيا�صي���ة كان ياأم���ل منه���ا ان توط���د له 
مكانت���ه يف املدنية. وكان منتمي���ًا اىل حزب “الغويلف” 
البي����س املتناف����س مع ح���زب “الغويلف” ال�ص���ود. ولقد 
ا�صتمت���ع دانت���ي بفرتة م���ن الزده���ار يف اأواخ���ر القرن 
ح���ني �صيطر حزبه على احلك���م اجلمهوري يف فلورن�صا، 
واأر�صل���ه احلزب يف �صف���ارة اىل الباب���ا بونيفات�صيو يف 
روم���ا. ولك���ن خ�صومه ا�صتغل���وا غياب���ه فاأطاحوا حزبه 
واأطاح���وه، وهك���ذا ما ان ع���اد اىل فلورن�ص���ا لفرتة حتى 
وج���د نف�ص���ه ينفى من جدي���د، وهو ظ���ل يف املنفى خالل 
ال�صن���وات الع�صري���ن الأخ���رية م���ن حيات���ه، حيث تويف 
منفي���ًا يف رافين���ا يف الع���ام 1321. وم���ن الوا�ص���ح ان 
خيبت���ه م���ن العمل ال�صيا�ص���ي هي التي دفعت���ه اىل و�صع 
معارف���ه وخرباته يف الكت���ب والن�صو�س التي كتبها يف 
املنف���ى، وكان اآخرها واأهمه���ا “الكوميديا” التي حتوي 
مع���ارف ع�ص���ره كله���ا وخ���ربة الفك���ر الن�صاين قب���ل اأن 

حتوي ق�صة حبه اخلالدة.

عن االندبندنت

“كوميديا دانتي”.. حدود معرفة فرجيل وال 
نهائية حب بياتريس

وماذا لو لم تكن “الكوميديا” التي وصفها الشاعر االيطالي دانتي اليغيري، خالل السنوات العشرين األولى من القرن الرابع 
عشر، سوى قصيدة حب طويلة؟ ماذا لو لم يكن همه األول واألساس منها، سوى وصف حبه لبياتريس، فاتنته، والتعويض عبر 

مشاهدتها ومرافقتها في الحياة األخرى، على ما فاته من وصلها في هذه الحياة الدنيا؟

 إبراهيم العريس



اسم مركب
واملطه���ر  اجلحي���م  اإىل:  الإلهي���ة  الكوميدي���ا  تنق�ص���م 
والفردو����س. واأطل���ق عليه���ا دانت���ي: الكوميدي���ا، لأنه���ا 
انته���ت نهاية �صعيدة. ث���م اأ�صافت اإليه���ا الأجيال الالحقة 
�صف���ة الإلهية. وق�صم دانتي الأق�صام الثالثة للق�صيدة اإىل 
اأج���زاء اأخ���رى ت�صمى الأج���زاء الداخلي���ة. وي�صم كل من 
ق�صمي املْطه���ر والفردو�س: 33 جزءا. اأما اجلحيم في�صم 

34 جزءا.
وتتمي���ز جميع الأج���زاء بالإيقاع القوي، نظ���را ملقاطعها 
الثالث���ة. وينق�ص���م كل جزء  الأبي���ات  “املو�صحي���ة” ذات 
اىل ت�صعة ف�ص���ول وف�صل عا�صر اإ�صايف. والق�صيدة كلها 
مكتوب���ة على �صكل مقاطع ثالثيات. وينتهي كل جزء منها 
بكلم���ة النج���وم.ويف هذا ال�صكل ال�صع���ري الذي اخرتعه 
دانت���ي، جند اأن البيتني الأول والثال���ث من كل مقطوعة، 

على وزن البيت الأو�صط من املقطوعة ال�صابقة.

ثالث مراحل
اجلحي���م: ي�صف لنا دانتي يف ه���ذا اجلزء من كوميدياه، 
كي���ف يجري تعذي���ب املرتددي���ن، الذي���ن مل ين�صموا اىل 
اأي ح���زب من الحزاب املت�صارع���ة، اإذ يظهر النا�س عراة 
يل�صعه���م النح���ل والذب���اب، وت�صيل من عيونه���م الدموع 
املمزوج���ة بال���دم.. وي�ص���ور لن���ا، اأي�ص���ا، جمموع���ة من 
امل�صاه���د والح���داث املهول���ة يف ه���ذا الق�ص���م.. وم���ن ثم 

يبا�صر العداد وتهيئة القارئ كي يدخل “املطهر«.
املطه���ر: مكان ل يوجد فيه لي���ل ولنهار، بل هدوء وحزن 
وحترر من ع���بء الذكريات الأر�صي���ة، التي يرزح حتتها 
اأ�ص���رى اجلحيم. اإن المل املنبع���ث يف قلوب املوجودين 
يف املطه���ر وفرحه���م وه���م يف و�صط اللهي���ب، يتالءم مع 
مزاجه���م املتحم�س ال���ذي يوؤكده �صعوده���م امل�صتمر اىل 
اأعلى. الفردو�س: ميتاز ت�صوير الفردو�س يف عمل دانتي 

بالروعة والغمو�س..
جميع���ًا  كاأنه���م   .. بالفردو����س  الناعم���ون  يظه���ر  حي���ث 
ي�صكل���ون وردة العر�س ويحتلون يف م���درج وا�صع جدًا، 
اماك���ن كبرية تتنا�صب مع اأعماله���م البطولية واأجمادهم، 
اىل جان���ب ذلك، ي�صتطيعون الظهور يف املدن ال�صماوية، 

يف القمر واملريخ وغريها من الكواكب.

توليفة الحبكة
تب���داأ الق�صة بدانتي املفقود يف غاب���ة مظلمة، وميثل ذلك 
عنده اإح�صا�صه بتفاه���ة حياته، وال�صر الذي كان يراه يف 
جمتمع���ه. ويف يوم جمعة �صحو، وبعد ليلة من التجوال 
امل���وؤمل، يلتق���ي ال�صاع���ر الروم���اين فرجي���ل، ال���ذي يعده 
اأن يخرج���ه من تلك الغاب���ة ويقوده اإىل رحل���ة يف العامل 
الآخ���ر. وهكذا تبداأ حمطات الرحلة يف كل من: اجلحيم، 

املطهر، الفردو�س.

غاية المعنى
تعد امللحمة، طبقا للنقاد، ومن نواح عديدة، ق�صيدة حب 

متتدح جمال بياتري�س الأخالقي، وقدرتها على الو�صول 
بدانتي اإىل روؤية اخلري الأعظم، اإذ اإنها تقوده، يف رحلته 
حت���ى يلتقي ب���اأرواح املبارك���ني. ويقف دانت���ي يف بهجة 
ون�ص���وة، ويتفه���م يف خت���ام ذلك كل���ه، احلقيق���ة النهائية 

للحياة، وما يعنيه الكون.

ذخر
كان حلي���اة دانت���ي واأعمال���ه تاأث���ري كب���ري ج���دا وحا�صم، 
يف بن���اء الهوي���ة الإيطالي���ة ويف الثقاف���ة احلديثة ب�صكل 
عام. وا�صتف���اد كتاب ومثقفون عديدون م���ن “الكوميديا 
الإلهي���ة” وغريه���ا م���ن اأعمال دانت���ي، يف اإغن���اء م�صادر 

اإلهامهم. والتزود بذخر لغوي ثري.

رهان
اق���رتن ا�صم دانت���ي برائعته “الكوميدي���ا الإلهية”. ويعد 
الأول يف و�ص���ف عاطفة �صادقة خارج���ة عن رهان الفوز 
اأو الهزمي���ة، اإذ راأى يف بياتريت�س: الطفلة اجلميلة التي 
حتن���و عليه.. ث���م امل���راأة املتاألقة يف ال�صماء بع���د وفاتها. 
ف�صمم اأن يقول فيها ما مل يقله اأحد قبله يف حبيبته. وبداأ 
دانتي كتابة “الكوميديا الإلهية” يف عام 1308م تقريبا، 

وحتكي هذه امللحمة ال�صعرية انتعا�صه الروحي.
كم���ا اأن دانتي األف اأعماًل غري اأدبي���ة، اأي�صا، وكتب حول 
الف�صاح���ة باللغة العامي���ة يف �صنتي: 1303م و 1304م. 
ويوؤك���د ه���ذا العمل ال���ذي كتب بالن���ر الالتين���ي، اأهمية 
الكتاب���ة باللغة الإيطالية، وتف�صيلها على اللغة الالتينية، 
اأو اأي لغة حملية ثانوية اأخرى. كما اأنه طاملا بقي ي�صتغل 
ويل���ح عل���ى �ص���رورة اأن يط���ور الإيطالي���ون لغ���ة اأدبية 

وطنية، من �صاأنها اأن توحد وطنهم.

محاولة رائدة
ي���رى الدكت���ور ث���روت عكا�ص���ة يف )الكوميدي���ا الإلهّية(، 
التي كتبها الإيط���ايل دانتي األيغيريي باللغ���ة الإيطالّية، 
يف بداية الق���رن الرابع ع�صر، حماولة جريئة ورائدة يف 

املجال الفكري والأدبي..
واأعظ���م كتب الع�ص���ور الو�صطى يف امتداده���ا وتاأثريها 
وات�صاع مداه���ا، ذلك لأنها جمعت ب���ني الفل�صفة املدر�صّية 
ملفك���ري ع�صر الع�صور الو�صطى واأف���كار الفرن�صي�صكان، 
وثقاف���ة اليونان والروم���ان القدمية، بحي���ث التقت فوق 
�صفحاته���ا اأ�صماء اأر�صطو وفريجيل واأوفيد و�صي�صرون، 
وفرن�صي����س  الأكوين���ي  وتوم���ا  بيثيو����س  اأ�صم���اء  م���ع 
الأ�صي���زي، الأم���ر ال���ذي جعلها م�ص���در اإله���ام للعديد من 
الأعم���ال الفنّي���ة الت�صكيلّي���ة واملو�صيقّي���ة وال�صينمائّي���ة 

وامل�صرحّية.

بطاقة
ينتم���ي دانت���ى األيغي���ريي ) 1265 - 1321(، املولود يف 
فلورن�ص���ا بايطالي���ا، اإىل اأ�صرة تنحدر م���ن اأ�صل روماين 
نبي���ل. وتدع���ى اأ�ص���رة اإليزي���ي، الت���ي ترج���ع اإىل عه���د 

يوليو�س قي�صر..
ووق���ت مولده كانت اأ�صرته متوا�صع���ة احلال وماتت اأمه 
وه���و يف �صن مبكرة ثم مات اأب���وه وملا يكتمل دانتي دور 
ال�صب���اب. در����س القان���ون والط���ب واملو�صيق���ى والنحت 
وال�صيا�ص���ة  والفل���ك  والكيمي���اء  والطبيع���ة  والفل�صف���ة 
والت�صوي���ر والتاري���خ والالهوت، ودر�س ت���راث الغرب 
وال�ص���رق. كما �ص���ارك يف احلياة الع�صكري���ة وكان فار�صا 
�صجاع���ا، و�ص���ارك يف معارك كث���رية. �صغ���ل م�صوؤوليات 
حكومي���ة عدي���دة. وق���دم جمموع���ة موؤلف���ات لق���ت كبري 

الهتمام.

في السينما
1911 فيل���م �صينمائ���ي ايطايل �صام���ت، اأخرجه جوزيب 
دي ليغورو. ومن ثم اعيد انتاجه وجتديده ليكون ناطقا، 
من قبل اإحدى ال�صركات املتخ�ص�صة، على اقرا�س دي يف 

دي، ذلك يف عام 2004.
1972 فيلم كومي���دي �صويدي، م�صتوحى من احد اجزاء 

الكوميديا اللهية.
1990 فيل���م اميي�صن امريك���ي بعنوان “�صل���م يعقوب”، 

م�صتوحى من العمل.

 مخطوط
1337 �ص���ورة ملخطوط���ة ع���ن العم���ل، موج���ودة يف ال 
“ببليوتيكا تيفولزيانا”، اأجنزها فران�صي�صكو دي ناردو 

�صر دا باربرينو، وتبني بداية كوميديا دانتي.

في التشكيل
2007 �صم���م علماء ايطاليون، يف جامعة بولونيا، ر�صما 
تو�صيحيا للوج���ه احلقيقي لدانتي. ور�ص���م بوتيت�صيلي 
�ص���ورة له. كما و�صعت يف ايطاليا، قبلها، �صورة لدانتي 
عل���ى عمل���ة اأوروبي���ة نقدي���ة : بقيم���ة 2 ي���ورو، اأجنزها 
الفن���ان رافيل �صانزيو، وتوج���د يف جناح ق�صرالفاتيكان 

للبابا يوليو�س الثاين.
1472 لوح���ة بعنوان” الكوميديا اللهية”، موجودة يف 

قاعة الآداب والكواكب يف ق�صر فولينيو يف اإيطاليا.
�صان���درو  الإيط���ايل  للفن���ان  دانت���ي”   “ لوح���ة   1495

بوتيت�صيلي )14451510(.
1530 �ص���ورة ) لوح���ة( لدانت���ي األيغي���ريي، وهو يحمل 

ن�صخة من الكوميديا الإلهية.
ه���رني  للفن���ان  وبياتري����س”،  “ دانت���ي  لوح���ة   1884

هوليداي.
1450 اأجن���ز الفنان اأندريا دي���ل كا�صتجنو، ر�صما مميزا 

لوجه دانتي يف اأوفيزي.
1465 لوحة “دانتي وملهاته الإلهية”، للفنان دومينيكو 
دي مي�صيلين���و، املوج���ودة حاليا يف دوم���و �صمن مدينة 

فلورن�صا.

عن موقع ادب وفنون

محمد سيد بركة

الكوميديا اإللهية.. ألٌق يجدده تقادم القرون

لم تفقد “الكوميديا اإللهية”، رائعة الشاعر 
اإليطالي دانتي أليغييري، ألقها ورونقها، منذ 
العصور الوسطى وحتى الوقت الحالي. فالتزال 
مؤثرة وجاذبة. وينظر إليها متخصصون كثر، 
كأعظم عمل أدبي أنتجته أوروبا في القرون 
الوسطى. إذ اليزال تعاقب القرون، بمثابة جذوة 
تزيد بريقها وتعزز ألقها.

وهكذا تستمر هذه الرائعة األدبية كقيمة 
فنية فريدة تخلب ألباب القراء، من شتى 
البقاع والمستويات الفكرية كانوا. والالفت أن 
“الكوميديا اإللهية” جعلت من مؤلفها قامة 
فكرية فريدة من نوعها. والالفت هنا، أن النقاد 
والدارسين وصفوا العمل بأنه شائق ومحير، 
في الوقت نفسه، ذاك كون الجانب الفكري في 
مضمونه، يتخطى فترة ظهوره بمراحل عديدة.

ربما لم يترجم كتاب ما إلى اللغات األجنبية، 
كما حدث مع “الكوميديا اإللهية”، إذ نقلت، 
وإلى لغات بعينها حتى، عشرات المرات. 
وترجمت إلى اإلنجليزية حوالى 47 مرة. وكان 
هذا اإلقبال واالهتمام، لغنى محتواها بجملة 
سمات ومفردات فكرية، وفي مقدمها: األدب 
والفن، مضمونها السياسي )القومي والدولي 
العام(، األساطير، التواريخ والعلوم، الالهوت 
واللغويات.

كما كانت قد صدرت رائعة أليغييري ضمن 
إصدارات مكتبة األسرة في القاهرة، في طبعة 
جديدة- ثالثة أجزاء، ومن ترجمة حسن عثمان، 
الذي أتم ترجمتها في جزئها الثالث سنة 1968.


