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لحوم للبيع

مقدمـة املرتجــم

من "اجلحيم" وحده اتضح جليا أن الكوميداي تتميز بضخامة البناء 
الرائعة،  وألواهنا  املتنوعة،  املعلومات، وصورها  املــدى، وغــزارة  واتساع 
ونغماهتا العذبة، فهي تعرب عن "دانيت" نفسه، وتعترب الكوميداي مبثابة 
مذكراته الشخصية واليت تسجل تفاصيل اترخيية، فتعد أفضل مصدر 

لوصف حياته.
جند فكرة املــيــزان ألعمال البشر عند املــوت ماثلة يف داينــة املصريني 
الــنــاس، وينال كٌل  يــزن أعمال  الــذي  القدماء، فعندهم "أوزوريــــس"1 
منهم اجلزاء العادل، ويف داينة الُفرس جند جسر احلساب الذي ميتد 
فوق جهنم، ويتسع للنفوس الطيبة ويضيق لألشرار. ويف الرتاث اليوانين 
تكلم "فيثاغورس"2 قبل امليالد عن تطهري الروح ابلدراسة والتأمل. ويف 
بعض طبعات التوراة جند إشــارات إىل الفكرة اليت تعرب عن احتمال 
 " زوال اخلطيئة عند املــوت، ابلصلوات واالبتهاالت. ويف "إجنيل متَّ
يُغفر من اخلطااي،  يُغفر ومــا ال  التطهري، وإيل ما  إشـــارات إىل فكرة 

11 إله البعث والحساب وهو رئيس محكمة املوىت عند قدماء املرصيني، من آلهة التاسوع املقدس الرئييس يف 

الديانة املرصية القدمية1 طبقا لألسطورة الدينية املرصية القدمية، كان "أوزوريس" أخا لـ"إيزيس" و"نيفتيس" 

و"ست"، وتزوج من "إيزيس"1 

12 يذهب "فيثاغورس" إىل أن العامل عبارة عن أعداد رياضية، كام أن املوجودات عبارة عن أعداد، وبالتايل 

فلسفة  كانت  والشعور1  الرؤية  عميق  ديني  مذهب  بأنها  الفيثاغورية  تتسم  ونغم1  عدد  عنده  فالعامل 

النفس وسموها عن طريق االنرصاف إىل الحكمة  "فيثاغورس" تدعو إىل اإلصالح ومكارم األخالق وطهارة 

والعلم والرتفع عن الدنيا1
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رحلة إىل العامل اآلخر، رأى فيها جسرا ضيقا، فوق بركة من الكربيت 
الــفــردوس. كما وصف  اآلين، والـــذي جيــتــازه الصاحلون ليصلون إىل 

أيضا عذاب أهل النار واملتطهرين.
ظهرت فكرة املطهر يف جممع "ليون" الديين الثاين1 )1272-1274(، 
وأتكدت بعد زمن "دانيت"، يف "جممع فلورنسا الديين"2 عام 1439، 
اجلامعة وشراء  الصلوات  إقامة  الكاثوليكية على  الكنيسة  وتشجعت 
السعادة  مراتب  يبلغوا  اآلمثــني حت  نفوس  وتطهري  الغفران،  صكوك 
األبدية. كما ظهرت فكرة امليزان يف آاثر الفن التشكيلي القوطى، ويف 

احلفر البارز ويف الصور اليت جتّلت يف ميخائيل ممسكا ابمليزان.
أما عن الرتاث اإلسالمي فنجده مليء بصور متنوعة عن مرحلة ما بعد 
احلياة الدنيا، فنجد القرآن الكرمي، وحادثيت اإلسراء واملعراج النبويتني، 
تتناول  األدب،  وأيضا  والتصوف  والتفسري  الشريف  احلديث  وُكتب 
مرحلة الــدار اآلخــرة، بكل ما فيها من درجــات. عــالوة على ذلك، 
جند اإلسالم حتدث عن امليزان الذي يزن أعمال البشر، وبعد احلساب 

11 يعترب املجمع املسكوين الرابع عرش يف الكنيسة الكاثوليكية1 عقد يف "ليون" يف جنوب فرنسا1 ترأسه البابا 

أبدى  أن  بعد  الرشقية،  األرثوذكسية  الكنيسة  مع  الوحدة  إعادة  منها  قضايا  وناقش  العارش"،  "جريجوري 

اإلمرباطور البيزنطي "ميخائيل الثامن" رغبة يف ذلك1 عقد املجمع ست دورات، وأصدر 31 وثيقة أو بيان، 

البابا، فكان  انتخاب  "نيقية"، وطرق  الذي صيغ يف  قانون اإلميان  الكنسية، وتنقيح  السالم، والوحدة  حول 

بذلك بداية تنظيم املجمع املغلق بالشكل املعروف عليه اليوم1 رخص املجمع أيًضا للرهبنتني الدومينيكانية، 

والفرنشيسكانية1

12 املجمع املسكوين السابع عرش يف الكنيسة الكاثوليكية1 عقد يف مدينة "فلورنسا" اإليطالية1 حرضه ممثلون 

الدولة  صعود  مع  املسيحيني،  وحدة  قضية  ملناقشة  روما،  عن  املنفصلة  الرشقية  املسيحية  الكنائس  عن 

العثامنية وسقوط القسطنطينية1 وخلص إىل إعالن التوافق حول عدد من القضايا الخالفية، وختم بإعالن 

بيان يف الوحدة، غري أنها مل تدخل حيّز التطبيق مبعنى الوحدة الشاملة بني املسيحيني1 ناقش املجمع أيًضا، 

عدة قضايا الهوتية أخرى مثل موضوع انبثاق الروح القدس، وتنظيم األرسار السبعة املقدسة، وطرق منحها1

أهــل "كورنثوس"2  إىل  "بــولــس"  للقديس  الثانية1  الرسالة  ووردت يف 
القديس "أوغــســطــني"3 يف  الثالثة. وقــال  السماء  إشــارة اختطافه إىل 
مدينة هللا4 يف القرن اخلامس أبن املطهر امتداد للتطهر الروحي، وأن 
التطهري يتم أثناء احلياة وبعدها. فرَّق القديس "سيزاريوس األرليسي" 
يف الــقــرن الــســادس، بــني الكبائر الــيت تــؤدي للولوج يف جهنم، وبني 
الصغائر الت ميكن لإلنسان أن يتطهر منها أبداء األعمال الصاحلة يف 
احلياة الدنيا، وتكلم "أوين روي أُو انيل"5 الفارس اإليرلندي، عن قصة 

إىل  "تيموثاوس"  ومن  منه  موجهة  وهي  "بولس"،  الرسول  إىل  تنسب  التي  الجديد  العهد  رسائل  إحدى   11

كنيسة "كورنثوس" وإىل جميع املسيحيني املقيمني يف منطقة "آخائية"، ويعتقد أنها كتبت يف فرتة قريبة من 

كتابة الرسالة األوىل إىل أهل "كورنثوس" أي ما بني 55 م إىل 60 م، ومن املحتمل أنها قد كتبت يف "فيلبي" 

أو يف "تسالونييك" يف اليونان1 تركز الرسالة عىل ما يف نفس الرسول "بولس" من محبة واهتامم تجاه كنيسة 

"كورنثوس"، ولفت انتباه املؤمنني لقضية املعلمني الكاذبة كام يصفهم والذين يتظاهرون بأنهم رسل للمسيح 

لتحقيق غايات معينة، ثم يدافع "بولس" عن نفسه وعن رشعيته كرسول تعرض لعذابات كثرية يف سبيل إميانه1

12 عاصمة مقاطعة "آخائية" يف بالد اليونان وكانت من املدن املشهورة1 كان محيط املدينة خمسة أميال 

ويوجد إىل جنوبها مرتفع شاهق علوه 2000 قدم سمي أكمة "كورنثوس"1 وكان عىل قمة هذه األكمة هيكل 

لـ"أفروديتي" إلهة الحب1 وكانت لـ"كورنثوس" تجارة متسعة حتى أصبحت مركزًا للغنى والرتفه والعلم بل 

وزينة بالد اليونان1 ولكنها اشتهرت أيًضا بالخالعة حتى أصبحت مرضبًا للمثل يف ذلك وصار إذا قالوا: "عاش 

فالن يف كورنثوس" فإمنا كانوا يعنون بذلك أنه خالع العذار فاجر، وإذا قالوا "امرأة كورنثية" فإنهم كانوا 

يقصدون بذلك أنها سيئة األدب والسرية1

Aurelius Augustinus Hipponensis( 13( ك )430-354( أعظم آباء الكنيسة، ودكتور للكنيسة الكاثوليكيه1 

يعتربه الكاثوليك ثاين أهم شخصية أثرت يف الفكر املسيحي بعد القديس "بطرس"1 تأثر بكثري من التيارات 

الفكريه يف عرصه، وانتهى باإلميان باملسيحية، وحىك عن تجربته يف كتابه الشيق "االعرتافات"1 كان يؤمن 

بالجرب وبأن تاريخ البرش عبارة عن رصاع بني مملكة الرب ومملكة الدنيا1 دافع بقوة عن روحانية املسيحيه1

14 املقصود هنا مدينة "القدس"1

Owen Roe O'Neill( 15( ك )1649-1585( كان جنديا وفارسا يف القرن السابع عرش1 وهو أحد أفرد عائلة 

"نايل" األكرث شهرة يف أولترس "Ulster" بأيرلندا1 قىض معظم سنوات خدمته يف الجيش األسباين مقاتال يف 

حرب الثامنية سنوات ضد األملان يف "فالندرز"1 بعد التمرد األيرلندي يف عام 1641، عاد وتوىل قيادة الجيش 

يف "أولسرت"1
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متفاوتة1؛ كما حتــدث ديننا احلنيف أيضا عن األعـــراف2 وهــو سور 
بني جهنم واجلنة، وأن أصحاب األعــراف هم من استوت حسناهتم 
وسيئاهتم، فيقفون علي السور حت يقضي هللا بني الناس. كما ورد 

احلديث عن الربزخ3 وتطهريه للذنوب.
هناك اقرتاب بني اجلحيم واملطهر نوعا ما، فيما خيص آالم املعاقبني، 
ومع هذا فهناك خالف أصيل بينهما، فمرتكيب اخلطااي الذين مل يتوبوا 
عنها مكاهنم يف جهنم )اجلحيم( ال خيرجون منها، يف حني أن التائبني 
يلقون عذااب مؤقتا. مكان املطهر هو بني جهنم واجلنة، تشع اجلنة فيها 

لتصبح آماال للتائبني، وتتطلع إليها األرواح التائبة. 
اآلمثون يف جهنم معرتفون بذنبهم، غري اتئبني عنه، أما يف املطهر فهم 
اندمون، يقبلون بقضاء هللا، يرجون رمحته. جهنم مظلمة، منعزلة، هبا 

، َحوِّلِْني إِىَل َهِذِه آكُُل ِمْن ِثَارَِها َوأَكُوُن يِف ِظلَِّها، قَاَل: ثُمَّ يََرى َسَواَد  ثُمَّ يََرى أُْخَرى أَْحَسَن ِمْنَها، فَيَُقوُل: يَا رَبِّ

، أَْدِخلِْني الَْجنَّة"، قَاَل أَبُو نرَْضََة: اْختَلََف أَبُو َسِعيٍد َورَُجٌل ِمْن أَْصَحاِب  النَّاِس َويَْسَمُع كاَلَمُهْم، فَيَُقوُل: يَا رَبِّ

نْيَا َوِمثْلََها، َوقَاَل اآلَخُر: فَيَْدُخُل الَْجنََّة،  النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل أََحُدُهاَم: فَيُْدِخلَُه الَْجنََّة، فَيُْعطَى الدُّ

َاِط ثاَلُث َشَجرَاٍت،  ثََنا أَبُو يَْعىَل َوَعىَل الرصِّ نْيَا َوَعرَشََة أَْمثَالَِها، قَاَل أَبُو َحاتٍِم رَِضَ اللَُّه َعْنُه: َهَكَذا َحدَّ فَيُْعطَى الدُّ

َاِط ثاَلُث َشَجرَاٍت1 َا ُهَو َعىَل َجانِِب الرصِّ َوإمِنَّ

11 قال عبد بن سفيان العقييل: ]يجوز الناس يوم القيامة عىل الرصاط عىل قدر إميانهم وأعاملهم فيجوز 

الرجل كالطرف يف الرسعة وكالسهم املرمى وكالطائر الرسيع الطريان وكالفرس الجواد املضمر ويجوز الرجل 

يعدو عدوا والرجل مييش مشيا حتى يكون آخر من ينجو يحبو حبوا[1

وُر الَِّذي بنَْيَ الَْجنَِّة َوالنَّاِر، َوِهَي  12 قال البغوي يف تفسري قَْولُُه تََعاىَل: )َوَعىَل اأَلْعراِف رِجاٌل(، ِهَي َذلَِك السُّ

 : يُّ دِّ َجْمُع ُعرٍْف َوُهَو اْسٌم لِلَْمَكاِن الُْمرْتَِفعِ، َوِمْنُه عرف الديك الرتفاعه عىل ما ِسَواُه ِمْن َجَسِدِه1 َوقَاَل السُّ

وُر أَْعرَافًا ألَنَّ أَْصَحابَُه يَْعرِفُوَن النَّاَس1 َي َذلَِك السُّ ُسمِّ

13 الروح بعد مغادرتها الجسم ال تنتقل إىل الجنة أو النار مبارشة بل إىل حياة الربزخ1 وكلمة الربزخ أصلها 

فاريس وكان يستعملها العرب للتعبري عن مكان بني مكانني، وقد استعملها القرآن عن مرحلة أو حياة بني 

حياتني1 ويف ذلك يقول تعاىل: )ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون( ]سورة املؤمنون: 100[ فالربزخ مرحلة 

بني املوت ويوم تقوم الساعة1

أفعاله، وهناك "جهنم اجلوانية"، وهناك "جهنم  نتيجة  يلقى كل فرد 
الــربانــيــة"1 للتكفري عــن الــذنــوب. ذكــر اإلســـالم أن الــصــراط2 ملــن ال 
يدخلون النار، وعليه يعربون ويكفرون عن الذنوب، ولن جيوزه أحد 
حت ُيسأل عن أسس الدين يف سبع قناطر3 وورد أنه على الصراط 
العابرين عليه  املؤمنون. وورد أن سرعة  إليها  يتطلع  ثالث شجرات4 

ا  انِيََّة فَأَمَّ ى الرَْبَّ انِيََّة، َواآلَخُر يَُسمَّ ى الُْجوَّ 11 قال النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "إِنَّ يِف َجَهنََّم بَابنَْيِ أََحُدُهاَم يَُسمَّ

نُوِب الُْموِجبَاِت  ُب اللَُّه تَبَارََك َوتََعاىَل ِمْنَها أَْهَل الذُّ ا الرَْبَّانِيَُّة فَالَِّتي يَُعذِّ انِيَُّة فَالَِّتي ال يَْخُرُج ِمْنَها أََحٌد، َوأَمَّ الُْجوَّ

َشاَء  َولَِمْن  َواألَنِْبيَاِء  َوالرُُّسِل  لِلَْمالئَِكِة  َوتََعاىَل  تَبَارََك  اللَُّه  يَأَْذُن  ثُمَّ  بَُهْم  يَُعذِّ أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  اإِلميَاِن  أَْهِل  ِمْن 

ى  يَُسمَّ الَْجنَِّة  يِف  النََّهِر  َشطِّ  َعىَل  فَيُلَْقْوَن  فَْحٌم،  َوُهْم  ِمْنَها  فَيَْخرُُجوَن  لَُهْم  فَيَْشَفُعوَن  الِِحنَي،  الصَّ ِعبَاِدِه  ِمْن 

نََهَر الَْحيََواِن فَيُْنَضُح َعلَيِْهْم فَيَْنبُتُوَن كَاَم تَْنبُُت الَْحبَُّة يِف الَْحِميِل فَِإَذا اْستََوْت أَْجَساُدُهْم ِقيَل: اْدُخلُوا النََّهر، 

بُوَن ِمْنُه َويَْغتَِسلُوَن فَيَْخرُُجوَن، فَيَُقاُل لَُهُم: اْدُخلُوا الَْجنََّة"1 فَيَْدُخلُوَن فَيَرْشَ

12 ويف رواية قال أبو سعيد الخدري: ]بلغني أن الجرس أدق من الشعر وأحد من السيف[ ويف رواية ]أرق 

من الشعر[ رواها مسلم1 

13 روي عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الرصاط حتى يسأل يف سبع قناطر أما القنطرة األوىل: 

فيسأل عن اإلميان بالله وهي شهادة أن ال إله إال الله فإن جاء بها مخلصا جاز ثم يسأل عىل القنطرة الثانية 

عن الصالة فإن جاء بها تامة جاز ثم يسأل عىل القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاما جاز 

ثم يسأل عىل القنطرة الرابعة عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز ثم يسأل يف الخامسة عن الحج والعمرة فإن 

جاء بهام تامتني جاز، ثم يسأل يف القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء، فإن جاء بهام تامني جاز، ثم يسأل 

يف السابعة وليس يف القناطر أصعب منها فيسأل عن مظامل الناس1

وَكَاللِيُب،  َحَسٌك،  َوَعلَيِْه  َجَهنََّم  ِجرْسِ  َعىَل  النَّاُس  "لَيَُمرُّ  قَال:  )ص(  النَِّبيِّ  َعِن   ، الُْخْدِريِّ َسِعيٍد  أَِب  َعْن   14

َوَخطَاِطيُف تَْخطَُف النَّاَس مَيِيًنا َوِشاَمال، َوِبَجْنبَتَيِْه َمالئَِكٌة، يَُقولُون: اللَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّْم، فَِمَن النَّاِس َمْن مَيُرُّ ِمثَْل 

يِح، َوِمْنُهْم َمْن مَيُرُّ ِمثَْل الَْفرَِس الُْمْجَرى، َوِمْنُهْم َمْن يَْسَعى َسْعيًا، َوِمْنُهْم َمْن مَيْيِش َمْشيًا، َوِمْنُهْم َمْن يَْحبُو  الرِّ

ا أُنَاٌس، فَيُؤَْخُذوَن  ا أَْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم أَْهلَُها، فاَل مَيُوتُوَن، َوال يَْحيَْوَن، َوأَمَّ َحبًْوا، َوِمْنُهْم َمْن يَزَْحُف زَْحًفا، فَأَمَّ

َفاَعِة، فَيُؤَْخُذوَن ِضبَاَراٍت ِضبَاَراٍت، فَيَْقَذفُوَن َعىَل  ِبُذنُوٍب َوَخطَايَا، فَيُْحرَقُوَن، فَيَُكونُوَن فَْحاًم، ثُمَّ يُْؤَذُن يِف الشَّ

بَْغاَء َشَجرًَة تَْنبُُت  يِْل"، قَاَل )ص(: "أََما َرأَيْتُُم الصَّ نََهٍر ِمْن أَنَْهاِر الَْجنَِّة، فَيَْنبُتُوَن كَاَم تَْنبُُت الَْحبَُّة يِف َحِميِل السَّ

، رَصِّْف َوْجِهي َعْنَها، فَيَُقوُل:  يِف الَْفَضاِء؟ فَيَُكوُن ِمْن آِخِر َمَن أُْخِرَج ِمَن النَّاِر رَُجٌل َعىَل َشَفِتَها، فَيَُقوُل: يَا رَبِّ

َجرَِة  ، َحوِّلِْني إِىَل َهِذِه الشَّ َاِط ثاَلُث َشَجرَاٍت، فَيَُقوُل: يَا رَبِّ تََك ال تَْسأَلِْني َغرْيََها، قَاَل: َوَعىَل الرصِّ َعْهَدَك َوِذمَّ

تََك ال تَْسأَلِْني َشيْئًا َغرْيََها، قَاَل: ثُمَّ يََرى أُْخَرى أَْحَسَن ِمْنَها،  آكُُل ِمْن َثَرَِها َوأَكُوُن يِف ِظلَِّها، فَيَُقوُل: َعْهَدَك َوِذمَّ

تََك ال تَْسأَلِْني َغرْيََها،  ، َحوِّلِْني إِىَل َهِذِه آكُُل ِمْن َثَرَِها، َوأَكُوُن يِف ِظلَِّها، قَاَل: فَيَُقوُل: َعْهَدَك َوِذمَّ فَيَُقوُل: يَا رَبِّ
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املستمر إىل أعلى، صوب اجلنة.
استمد "دانــــيت" مــادتــه مــن األســطــورة والــتــاريــخ، ومــن العلم ومظاهر 
الطبيعة ومن اجملتمع، ومن خفااي النفس ومن الدراما اإلنسانية ومن 
الفن ومــن اإلميـــان واألمـــل والــشــوق إىل هللا. ويف املطهر يتدفق شعر 
البهجة والتجلي الشعري ابلتقاء  النمري الصايف، وفيه  "دانــيت" كاملاء 
"دانيت" و"بياتريتشي" بعد طول فراق، وحتديدا يف األنشودة الثالثني 

اليت وضعنا هلا عنواان حيمل امسها نظرا ألمهيتها ابلنسبة للمؤلف.
يغادر كل من "دانيت" و"فريجيليو" اجلحيم، ويصالن إىل جبل املطهر، 
ومن هناك يتسلقان إىل شرفات مضيئة فيها املوتى الذين وهبوا اخلالص 
يبحثون عن الغفران من اخلطااي اليت اقرتفوها على األرض. وميأل جو 
من األمان واألمل ذلك املكان اخلاص ابلتطهر، على عكس املعاانة 
الــكــبــرية والــيــأس الــلــذيــن مــّر هبما يف اجلــحــيــم. يف الــبــدايــة جنــد شاطئ 
التائبني بقارب مع املالئكة، وبعد هــذا ابب  له نفوس  املطهر، أتيت 

املطهر، مث األفاريز. 
املطهر مقسم إىل ثالثة أقسام – األدىن واألوســط واألعلى – على 
سبع أفاريز. املطهر األدىن وله ثالثة أفاريز وحيوي بداخله َمن أحبوا 
حــبــا مــنــحــرفــا، ذلـــك احلـــب الــــذي يــضــر الــفــرد نــفــســه وغــــريه دون أن 
يُــدرك. اإلفريز األول منهم للتكرب: بعد أن مضى الشاعران "دانــيت" 
و"فريجيليو" للداخل يف املطهر، شاهدا صخرة عظيمة، وأخذ "دانيت" 
يصف روعتها وما ُنت فيها من شخصيات، مث التقى ابجلموع اليت 
كانت تدفع مثن خطيئتها هنا وهم املتكربون واملتغطرسون، وعقاهبم 
كان محلهم ألثقال مرتاوحة احلجم، ومنهم على سبيل املثال "جوليلمو 

القمر  بــه الشمس، ويظهر  أمــا املطهر فمضيئ تشرق  صــراخ وأنـــني. 
ابلسماء، وحني تتطهر الروح من اخلطااي يهتز ويتزلزل، ويرسل صوات 
ليعلن انتصار الروح علي مطامع النفس. على النقيض من جهنم، جند 
وصلوات  مقدسة  أانشيد  وترتيل  والرتنيم  والرتتيل  اإلنــشــاد  به  املطهر 

وتبدو املالئكة كأطياف تكسوها ألوان البهجة.
وصــف املطهر عند دانــيت: الفكرة يف األســاس مستوحاة من الــرتاث 
الديين، وتتمحور حــول كــون الذين مل يتوبوا يف احلياة توبة كاملة ال 
يتم مساواهتم هبؤالء الذين اتبوا يف حياهتم، وال يف اآلمثني يف اجلحيم، 
بل مُينحون فرصة التكفري عن ذنوهبم يف عامل ما بعد املــوت، وهكذا 
بىن "دانيت" تصوره للمطهر، ورمسه على شكل جبل يف جزيرة. خيتلف 
"دانيت" عما كان ُمعتقد عن املطهر، حيث جعله مستقال وليس داخل 
لصعود  إعـــداد وجتهيز  متثل  مقدمة  لــه  مــنــه. وجــعــل  قريبا  أو  اجلحيم 
اخلطااي.  عــن  والتكفري  التوبة  زمــن  تقدير  يعتمد على  أفــاريــزه، وهــذا 
وصف "دانــيت" املطهر أبنه جبل مرتفع، ال تستطيع النظر إىل قمته، 
يف نصف الكرة اجلنويب، وسط املياه، وترتفع قمة اجلبل مسافة تقارب 
بُعد األرض عن مركزها، ويصل ارتفاع مقدمة املطهر أعلى من قمة 
جبل "إفرست"1 وهو عند "دانيت" هناية اهلواء األرضي، وهو بال أسوار 
أو حواجز حتمي الصاعدين من السقوط إن مل ينتبهوا. املطهر مكان 
به هدوء وحزن وحترر من عبء الذكرايت األرضية الذي يقبع أسفله 
أسرى اجلحيم. إن األمل املنبعث يف قلوب املوجودين يف املطهر وهم 
يف وسط اللهيب يتالءم مع مزاجهم املتحمس الذي يؤكده صعودهم 

Mount Everest( 11( أعىل جبل عىل وجه األرض، حيث يرتفع إىل حوايل 9 كم عن سطح البحر1 وهو أحد 

الجبال التي تتكّون منها سالسل جبال "الهماليا"، عىل حدود الصني1
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عليها السماء هبذه "الصيحة"- أي الزلزال. اإلفريز السادس وهو ملن 
كان عنده آفة النَّهم والشراهة، وعقاهبم كان البقاء حول شجرة تُزكي 
رغبتهم يف األكــل، بينما هم يزيدون يف فقدان الــوزن حت أصبحت 
أشكاهلم وكأهنم جلد على عظم. مث تساءل "دانيت" عن خسارة أوزان 
األرواح يف هذا اإلفريز ابلرغم من أهنم ال حيتاجون إىل غذاء؟ فينادي 
األمر.  ماهية  له  له، ويوضح  "استاتيوس" ليشرح  الشاعر  "فريجيليو" 
اإلفريز السابع وهو خمصص لشهوة اجلسد. وهنا يصف "دانــيت" ما 
شهده، وهو عباره عن نريان خارجة من صخور اجلبل، ومن األخرية 
خــرجــت أصـــوات تــرتــل: "اي إهلــي اي عظيم الــرمحــة"1 و"لــســُت أعــرف 
ــا مــرمي الــعــذراء عندما علم قومها أبهنا  رجـــال"2 - الــعــبــارة الــيت رددهتـ
حامل. مث ميضي الشعراء الثالثة )"دانيت" و"فريجيليو" و"استاتيوس"( 
إىل األعلى، ويالمس مالك "دانــيت" ومُتسح خطيئة أخــرى،3 ويشعر 
"بياتريتشي" سوى  بينه وبــني  يعد يفصل  "دانـــيت" ابلــســعــادة ألنــه مل 
القليل! لكن النعاس مرة أخرى غالب الشعراء، فتوقفوا وراحوا يغطون 
يف النوم، ويرى "دانيت" حلما سعيدا هذه املرة، إذ شاهد فتاة يف مقتبل 
شقيقتها  وأن  "ليئة"  امسها  أبن  وقالت  وتغين،  الــزهــور  تقطف  العمر 
"راحــيــل" ال تــفــارق مــرآهتــا، مث يستيقظ "دانـــيت" ليجد الــشــاعــران قد 
استيقظا قبله. بعد هذه املرحلة خيرب "فريجيليو" "دانيت" أبنه عند هذا 

11 وردت يف األبيات 123-121 من األنشودة 25 التي تحمل عنوان "توالد الجنس البرشي"1

12 وردت يف األبيات 129-127 من ذات األنشودة رقم 125

13 خط املالك بسيفه سبع خطوط عىل جبني "دانتي"1 ترمز هذه الخطوط ألول حرف من كلمة خطيئة 

الداخل1 وسرنى يف منت  الندوب يف  بأال ينىس بأن ميسح هذه  الحرف "P" - وذكره   "Peccato" باإليطالية

القصائد هذه التفاصيل، وخاصة األنشودة التاسعة التي تتضمن مزيدا من التوضيح والتفسري لهذه الخطوط 

والخطايا1

ألدوبراندسكي"1. واإلفريز الثاين خمصص للحسد، ويصفه "دانيت" أبنه 
خال من أي منحواتت أو رسومات، ومسع فيه دعوات مهذبة ملائدة 
احملبة، ووجود أصوات يرجع السبب فيها طبقا لتفسري "فريجيليو" إىل 
الثالث فهو خُمصص لسريعي الغضب:  توبيخ احلاسدين. أما اإلفريز 
بعد اجتياز "دانــيت" لإلفريز الثاين مسع تراتيال مجيلة من أمثال "طوىب 
للرمحاء"، ومرة أخرى شاهد مالكا، ومن نوره اضطر أن يغطي عينيه 
مستخدما يده كاملظلة. أما املشهد الذي متثل أمامه الحقا كان عبارة 
عن جمموعة من الناس يرمجون رجال بال شفقة، فقام األخري ورفع نظره 
للسماء طالبا من هللا أن يغفر لقاتليه، ويتبني أبنه القديس "ستيفانو". 
واملطهر األوســـط وميثله اإلفــريــز الــرابــع ملــن كــان حبهم انقــصــا ويصل 
لدرجة التقصري والتهاون أو الكساىل واملهملني. وكانت األصوات يف 
هذا اإلفريز تتسم بصراخ ممــزوج ببكاء. أما املطهر األعلى فله ثالثة 
أفاريز وهو ملن زاد حبهم عن ما جيب أن يكون عليه. اإلفريز اخلامس 
ويعين حب املــال )البخل( أو العكس )اإلفـــراط واإلســـراف(. ويضم 
مجوع الذين أحبوا امتالك أشياء دنيوية أكثر مما يلزم وأتخرت توبتهم، 
أي أن هذه اجلموع فيها اجَلِشع والبخيل ...إخل. ومن الشخصيات 
التارخيية اليت حاورها يف هذا اإلفريز كان البااب "أدراينو اخلامس" والذي 
التاسعة عــشــرة والـــيت حتمل عنوان  ســريد ذكـــره تفصيال يف األنــشــودة 
"البخالء واملــســرفــون". مث حيــدث زلـــزال يف املطهر! ويتبني أبن ذلك 
أمر اعتيادي وطبيعي، ويرجع لكون أي روح أحست أبهنا طاهرة مبا 
يكفي، وأهنا كفرت عن ذنوهبا يف املطهر ومستعدة لتصعد للسماء، ترد 

11 سيأيت ذكره تفصيال يف األنشودة الحادية عرشة1
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فنجد أنه جعل "ماركو لومباردو"، يقول إن النفس البشرية تبعث من 
عند خالقها على سجيتها، وتكون على الفطرة لكنها تتغري مما تراه 

يف العامل. 
وجند "دانيت" رسم لنا على املرمر األبيض حفرا بديعا يصور به جربيل 
وقد أتى إىل السيدة مرمي العذراء يبشرها مبيالد املسيح )عليه السالم(، 
وكــذا رسم لنا قصة امللك داود بــذات املوضع. كما نرى الثريان جتر 
الــذي أحــاط ابلعربة قد  العربة الــيت حتمل التابوت املــقــدس. واجلــمــع 
حتركت شــفــاُه أفـــراده وهــم يرتلون آايٍت مــن العهد الــقــدمي، والــدخــان 
يتصاعد، حت كأنه يتنسم رائحته الطيبة. وكذا رسم لنا "دانيت" على 
املرمر قصة "تراجان" واألرملة الرومانية الثكلى اليت سرتد تفاصيلها يف 

األنشودة العاشرة.
يف املطهر توجد مــادة وافــيــة مــن التشبيهات واالســتــعــارات واجملـــازات 
والصور الت تسهم يف بناء عامله الرفيع، فنجد صورة السماء يسودها 
اللون الالزوردي الصايف، ومياه البحر حينما تكسوه أنوار الفجر، وكذا 
قطرة الندى مع أشعة الشمس وتزاحم الناس حول الرسول الذي حيمل 
غصن الزيتون لكي يسمعوا منه أنباء السالم، والربج الثابت الذي ال 
هتتز قّمُته بعصف الرايح أبدا، واألزهار أبلواهنا الزاهية وشذاها الَعِطر، 
وإحساس املسافر يف البحر ألول مرة ابحلنني إىل وطنه، واملتكربين الذين 
الــذي جيود  الثقيلة، والقديس  ســاروا وقد حنيت ظهورهم ابألحجار 
أبنفاسه األخرية وهو يسأل هللا املغفرة لقاتليه رمجا ابحلجارة، والوهج 
الــذي يغشى األبصار، ودهشة سكان اجلبل حني يدخلون  الشديد 
املدينة للوهلة األويل، والطيور اليت تغرد على األغصان، ومشاعل النار 
تدفعها اهلواء، والقبطان ينظر إىل سفينته ويبعث اهلمة يف رجاله ليقوم 

احلد ينتهي املشوار الــذي جيمعهما. ومع هــذا، يبقى "فريجيليو" مع 
"دانــيت" ابلرغم من هذا الــوداع حت يلتقي "بياتريتشي" يف األنشودة 

الثالثني لتستمر معه.
يوجد تناسق بني تلك األفاريز، فأوال جند العقاب املناسب للذنوب، 
ويــكــون بتحمل نتيجة هــذا بصرب، والــقــيــام ابلفضائل الــيت هــي على 
النقيض من الذنب لتطهري النفس من مطامعها، واثنيا التأمل والتدبر 
وأيضا من  الــعــذراء،  مــرمي  السيدة  الصاحلني كقصة  والعظة من حياة 
اتريخ األمم السابقة. واثلثا يُبين التطهر على الصالة املأخوذة من العهد 
الــقــدمي. ورابــعــا ابلتربك الــذي يؤخذ من طـــوابوايت الكتاب املقدس، 
خامسا جند املالك حارس اإلفريز يتلقى أرواح التائبني، وميحو عنهم 

اخلطااي. ويف النهاية أييت الفردوس األرضي فوق قمة جبل املطهر.
وكما كانت بداية رحلة "دانيت" يف غابة مظلمة تثري اخلوف، فهو يف 
هذا اجلزء يف مكان خمالف متاما، فهو اآلن يف غابة املطهر، وهي غابة 
رائعة يتخلل أغصاهنا اهلواء العليل، وُيسمع هبا تغريد الطيور، وينساب 

فيها صوت جداول املياه العذبة.
والفردوس األرضي مكان اإلنسان قبل الوقوع يف اخلطيئة، ومكانه بعد 
اليت  الطهارة  التطهر والرجوع إىل نقاء وطهارة روحــه. ومع هذا فإن 
يعود إليها اإلنسان ليست كسابقتها، فإن الندم على الذنوب يكسب 
نقاًء ورُقًيا للروح، وبعدها االغتسال من هنر النسيان والشرب من ماء 

"إينووي"1 لتهيئ األرواح للعروج صوب السماوات العليا.
ومع ذلك نرى "دانيت" قد حول ما ذكره من شعر يف املطهر لفن رفيع. 

11 نهر يذكر البرش باألعامل الصالحة وسريد ذكره يف األنشودة الثامنة والعرشين من هذا الجزء1
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"بريودجينو"1، السيما من أشعة الفجر أو سقوط قطرات الندى على 
العشب واألزهار.

أما من جانب املوسيقى ميكن القول أن "دانيت" اقرتب يف اجلحيم من 
الرقة والعنف،  بيتهوفن"2، مبا حتوي موسيقاه بني  فان  "لودفيج  روح 
ورمبا يقرتب شعر اجلحيم كذلك من روح "ريتشارد فاجنر"3 الغنائي 
الدرامي. أما يف املطهر فهناك تقارب مع نواحي متباينة، من أحلان 
"الـــرتوابدور" بتعبريه البسيط عن مشاعر الناس، وكذلك من األحلان 
اجلــرجيــوريــة4، وأيــضــا روح "ابلسرتينا"5 وغــريهــم، ملــا حتويه أحلــاهنــم من 
عــنــاصــر الــشــجــن، والـــرقـــة والـــلـــطـــف، والــســمــو والــتــجــريــد، واخلــشــوع 

واالبتهال، واإلميان والرجاء، والشوق هلل.
لنا عامل  نوعه يصور  فريد من  أو مسرح كبري  رائعة  املطهر سيمفونية 
متنوع ابملشاهد واألحلان. والفنون مع تنوعها واختالف أدواهتا، تتناغم 
وتلتقي مع بعضها وترمي بظالهلا على الفنون األخرى وهو ما يساهم 

11 بيرتو بريودجينو "Pietro Perugino" )تقريباً 1523-1446/1450(1 من رسامي عرص النهضة اإليطالية من 

املدرسة األومربيانية1 وضع بعض الصفات التي أوجدت التعبري الكالسييك يف عرص النهضة العليا1 

Ludwig van Beethoven( 12(   ك )1827-1770( كان ملحن وعازف بيانو أملاين، وهَو أحُد الشخصيّات البارزة 

يف الحقبة الكالسيكيّة التي تَسِبق الرومانسيّة؛ ويُعترَُب من أعظَم عباقرة املوسيقى يف جميعِ العصور وأكرَثُهم 

تأثرياً، وأبَدع أعامالً موسيقيّة خالِدة، كام له الفضُل األعظم يف تطوير املوسيقى الكالسيكيّة1

Richard Wagner( 13( ك    )1883-1813( مؤلف موسيقى وكاتب مرسحي أملاين1 باختصار شديد ميكننا القول 

أن النصف األول من العرص الرومانيس يف املوسيقى سيطر عليه "بيتهوفن"، والنصف الثاين "ريتشارد فاجرن"1

Gregorian Chant( 14( من أكرث املامرسات الدينية السائدة عرب العامل وخالل القرون كانت ترتيل نصوص 

دينية أللحان بسيطة مع إيقاعات تنسخ إيقاعات النص كام يجب التكلم بها1 هذا النوع من الغناء الذي 

يؤدي يف جامعة ودون مصاحبة آلالت موسيقية يعرف بالغناء البسيط والرتتيل البسيط أو ببساطة "ترتيل"1

Giovanni Pierluigi da Palestrina( 15(  )1594-1525/1526( مؤلف موسيقى من عرص النهضة1 له أثر 

مستمر عىل تطور موسيقى الكنيسة حتى يومنا هذا1

مــا ميكنه، فسفينتهم وســط عاصفة هــوجــاء،  كــل واحـــد منهم بكل 
وصاحب النفس الرقيقة اليت تتلمس املعذرة. تلك هي بعض الصور 
بــني األســطــورة  "دانــــيت"، ومــزج بعضها  استخدمها  الــيت  والتشبيهات 
والتاريخ، والواقع واخليال، وبني العلم والفن، وبني الدنيا واآلخرة. وهذه 
الصور اجلمالية اليت ترسم وتصيغ خيال القارئ ابلطبع سنراها تفصيال 
نسيجا  الكوميداي  أيدينا. وهكذا كونت  الــذي بني  املطهر  ثنااي  بني 
ومراحل  معامل  وتــوفــرت  املتناسقة.  واجلــزئــيــات  العناصر  جبميع  متألقا 

الصعود واهلبوط ببالغة، فاملطهر متبدل تبعا ملا تقتضيه احلال.
ولو ذهبنا للفنون التشكيلية لوجدان شعر اجلحيم يتقارب من روح وفن 
"جــوتــو"1 املعاصر لـــ"دانــيت"، الــيت تعرب صــوره عن املكنون من خالل 
نظرة األعني، ويشري مظهرها عند "مايكل أجنلو"2، للقوة والضخامة 
والتطلع نو بناء عامل جديد. أما يف املطهر تظهر الصورة العامة آلاثر 

 -  1266 سنة  )"فلورنسا"  "جوتـّو"  باختصار  املعروف   "Giotto di Bondone" بوندوين  دي  جوتـّو   11

الذين ساهموا يف  الفنانني  كبار  يعترب عموما من  إيطايل1  "فلورنسا" سنة 1337(1 رسام ومهندس معامري 

التي جاءت من بعده، وكانوا يرسمون أعامالً  القليلة  كبرياً يف فناين األجيال  النهضة اإليطالية1 خلّف تأثرياً 

وأكسب  النهضة  لعرص  الحديث  التصوير  أسس  "جوتـّو"  كشف  النهضة1  بعرص  ُعرفت  التي  للفرتة  رائعة 

األشخاص يف تصويره حيوية ومظهرا فوق ما أضفاه من خيال عىل مختلف املناظر التي رسمها1 وما رسمه 

من لوحات الفرسك )الصور الجدارية( ذات الطابع الديني يؤكد نبوغه وقدراته عىل إظهار تفاصيل األشياء 

واألبعاد والظالل واألضواء فوق ما يشع منها من أحاسيس عاطفية تحملها تعبريات الوجوه واأليدي وحركات 

األشخاص ومن أمثلة ذلك اللوحة التفصيلية – مقابلة عند البوابة الذهبية – يف مدينة "بادوفا" وكذلك يف 

لوحة – البكاء عىل القديس "فرانسيس"1

12 رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطايل، كان إلنجازاته الفنية األثر األكرب عىل محور الفنون ضمن عرصه 

وخالل املراحل الفنية األوروبية الالحقة1 اعترب أن جسد اإلنسان العاري املوضوع األسايس للفن مام دفعه 

أن  املعامرية كانت والبد  فنونه  أن جميع  املختلفة1 حتى  البيئات  الجسد وتحركاته ضمن  أوضاع  لدراسة 

تحتوي عىل شكل إنساين من خالل نافذة، جدار، أو باب1
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إذا حتدثنا عن  أمــا  الــظــروف.  مــع  يتلون  فلم  متباينة،  آراءه  ومل تكن 
"دانــيت" الرحالة فقد حدثت له بعض االختالفات، بيد أن النواحي 
الرحال  لـ"دانيت"  تتبدل، فنجده ابملطهر يرجع  فيه ظلت ال  الرئيسية 
داخل جهنم عندما يلعن بالده حينما كانت ممزقه ويسودها الفساد، 
وكذلك جند "دانــيت" هنا حني شاهد املتكربين وهم يسريون حيملون 

أثقاال، وكأنه هنا قد عرفها يف نفسه.  
"فريجيليو" – الدور والشخصية: يف اجلزء األول ونظرا لطول املقدمة 
الثانية من  الشخصية  عــن  تفصيال  أتــطــرق ابحلــديــث  مل  الــيت سبقته، 
أما  حيث األمهية يف "الكوميداي اإلهلية، أال وهــي "فريجيليو"، لكن 
بنا أن نستعرض  فإنه حلــري  وقــد سنحت املساحة والتوقيت بذلك، 
بعضا من املالمح اهلامة يف حياة هذا الرجل، الذي كان ملهما ومرشدا 
وقائدا وأيضا قدوة ابلنسبة لـ"دانيت". ففهمنا لطبيعة شخصيته حتما 
سيؤدي بنا إىل اإلدراك الصحيح لشخصية "دانيت". كان "فريجيليو" 
يعيش يف القرن األول ق.م. وترىب بريف "مانتوفا" مشال إيطاليا. وتعلم 
ــا". نشأ حمبا للطبيعة ولــلــدراســة. كــان يفضل  يف "ميالنو" ويف "رومـ
للبشر  الــضــوضــاء والضجيج. ومــع ذلــك كــان حمبا  التأمل بعيدا عــن 
فكان يتأملهم وهو تسوده روح البهجة والتطلع إىل فهم أسرار احلياة. 
كان رقيق املشاعر، نقي الــروح وكان ينسج مظاهر احلياة اإلعتيادية 
للناس بروعة ومجال. فالفالحة حتمل جرهتا، والفالح يريب احليواانت أو 
جيمع العسل، والراعي هناك يرعي ماشيته ويعزف على الّناي، والكون 
الفسيح، والــنــاس على اخــتــالف ألــواهنــم ولــغــاهتــم، كــل ذلــك جذب 
حمبته، ومع عدم حبه للسياسة فقد صار شاعر اإلمرباطورية الرومانية، 
وأصبح له اسم ومكانة ابلعصور الوسطى، وحتدث يف "أانشيد الرعاة" 

يف حتقيق العلم واملعرفة واإلحساس، وقد ينري ابلعقل والقلب نورا ليصل 
لإلبداع البشري.

ومضات دانتية أخــرى: وقد علمنا فيما سبق حياة "دانــيت" ومعاانته 
وما القاه من حياة املنفى واليت ترسم حياة رجل متوسط احلال، كان 
ميكن أن حيقق كل ما يرغب. مل يكن "دانـــيت" أاننيا وال متطلعا ومل 
يهو السلطان والثروة. فقد كان هادائ متأمال قليل احلديث، وعاشقا 
وصاحب حس مرهف، وكان أيضا يوصف ابملرتفع واملتواضع يف آن 
واحد، وكان أيضا الساخط على عامله غري العادل. ليس هذا فحسب، 
بل كان الوطين الشجاع، ولشدة حبه للناس مل يتمكن من الصمت 
عــن أخــطــائــهــم، وهــو عندما مل يستطع تغيري قــومــه إىل األفــضــل، ومل 
يتمكن من جماراة الظروف، لقي ما لقاه من النفي واحلرمان من العودة 
العسر يالحقهم. وال  يولدون واحلــظ  الذين  الرجال  فهو من  لوطنه، 
يدرك الناس قدرهم احلقيقي. أما "دانيت" الكهل الناضج، فكان خالل 
وحدته منشغال ابلدرس والعلم، وخالل كتابة "الكوميداي"، مستفيدا 
من جتاربه، ومعرفة البشر، فكان البشر عنده كالكتاب الذي يقلب 
واملشاعر،  املعاين  تكونت  أعماقه  أوراقــه ويكشف خباايها، وداخــل 
وبقيت خافيه وانصهرت بداخله، وابتت الطعنات اليت مل تقتله تدفعه 
العواصف، فجعلته الصعاب والضغوط  وتقويه. فظل شاخما ال حتنيه 

واحملن مثل املاس وتلك اجلواهر النفيسة.
وقد يعتقد البعض حتول جوهره مع عوامل الكوميداي الثالث، واحلقيقة 
أن شخصية "دانيت" ال تتغري وال تتبدل فقد بقي على سجيته وبراءته 
الــزمــان، فكان جوهره  تغري  وعمق مشاعره وصــدق إحساسه، مهما 
واضحا واثبتا على عكس الكثريين. كان يرتوي ويستنري، ليزداد صقال 
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حبا وصدقا. وهــذا ما ملسناه بني "دانــيت" و"فريجيليو" يف "اجلحيم" 
وسنلمسه أيضا يف املطهر.

كما رأينا يف اجلــزء األول، قدم "فريجيليو" من "اللمبو" ملبيا طلب 
"بياتريتشي"، حت ينقذ "دانيت" من الوحوش ابلغابة املظلمة، وابفعل 
أنقذه من تلك الوحوش، ومضى به داخل حلقات اجلحيم ليحميه من 
املخاطر، ويبعد عنه الظنون وينهي حريته، ويذلل له كل ما شق عليه، 
له ما خفى عليه، وحيثه  السري، ويوضح  يتمكن من  وحيمله حني مل 
على املضي قدما يف طريقه. ويف أوقات أخرى كان يوجه لـ"دانيت" اللوم 

لتأخره ويلومه لوم األحبة.
داخل اجلحيم كان "فريجيليو" يعلم كل خطوة خيطوها وحينما يقف 
أمامه شيء كانت هناك قوة من السماء تساعده على ختطيها، مثلما 
صار أمام مدينة "ديس"، حني ساعدهم املالك، وقام بطرد الشياطني 
وفتح هلما ابب املدينة، وكانت تلك إشارة أننا يف حاجة دائمة لعون 

من هللا لريشدان وييسر طريقنا بفضله علينا.
ابلنسبة  "فريجيليو"  مكانة  بــني  تناقض  هــنــاك  أن  البعض  يعتقد  قــد 
لـ"دانيت" وبني املوقع الذي اختاره له يف "اللمبو"، ولكن هذا ال يتنايف 
لذا  مع مبادئه ومعتقداته، ومــع ذلــك كــان حيبه وحيرتمه ويثين عليه، 
جنده أيضا قد وضع "سورديلُّو"1 و"استاتيوس"2 يف املطهر، مع أن ما 

يف  تفصيال  عنه  والحديث  ذكره  م1 سريد   1200 عام  يف  ولد  وقد  "الرتوبادور"  شعراء  أحد   )Sordello(  11

الكونت ريتزاردو  التفرقة بني  إنه كان سبا مبارشا يف  النسائية، ويقال  السادسة1 ُعرف مبغامراته  األنشودة 

 Conizza da" يف فريونا وزوجته كونيتزا دا رومانو "Rizzardo di San Bonifaccio" دي سان بونيفاتشو

Romano" ومكانها يف الفردوس، أي الجزء الثالث من الكوميديا اإللهية1

12 اسمه الكامل بوبليوس بابينيوس استاتيوس "Publius Papinius Statius" وهو شاعر روماين ولد يف سنة 

45 م1 سريد ذكره تفصيال يف األنشودة الحادية والعرشين وما بعدها1

عن ميالد املخلص فأمساه أهــل العصر الوسيط ابلــعــراف وتــنــاول يف 
"اإلنيادة" حياة البشر، وحتدث عن األساطري ولقد أثر شعره الرقيق يف 

املدرسة "الفلورنسية" احلديثة ابلقرن الثاين والثالث عشر.
درس "دانيت" حياة "فريجيليو" وشعره، وأخذ عنه الكثري، وخاصة دقة 
التعبري. اختذ "دانيت" من "فريجيليو دليال ومرشدا ابجلحيم ويف أغلب 
املطهر. واملعاين اليت ميكن أن يرمز إليها "فريجيليو" معاين ابلغة العمق، 
ومع هذا كانت سهلة الفهم. فكان "فريجيليو" يرمز لإلنسان أو العقل 

الطبيعي املتكامل، إال أنه عاش ومات رومانًيا وثنًيا.
البشر أبهبــى صورها من  يرمز "فريجيليو" إىل األخــالق كما يفهمها 
اعتدال وتعقل ورصانة الفكر وحسن التصرف وقيام ابلواجب، وهي 
تنبع من أربع فضائل: العدل والبصرية والعفة وقوه العزم. لذا كان يعرب 
الوثين األسطوري  النبيلة، ويقدس اآلهلة والعامل  عن اإلنسانية وقيمها 
ولذلك اختاره "دانــيت" لريمز للمعاين كما حيبها. جنــدان حني نسمع 
وحياة  إنسانية  من  به  يتحدث  مبا  نــوه،  جتذبنا  "فريجيليو"  تعبريات 

عادلة حيلم هبا.
كان "فريجيليو" ذا جبهة عريضة، تشري كل املعلومات واملدلوالت إىل 
بساطته ولطفه وعظيم تواضعه. فقد جعله "دانيت" مبكانة األب له أو 
األم الــت ترعى صغريها. فكاان أمجــل صــورة لصديقان ترامها عني أو 
تسمعهما أذن. فكثريا ما يقال على شخص أنه صديق ورفيق! ولكن 
ليس كل جليس ورفيق صديق. وال يعد بصديق من يرجو من لقائك 
التسلية أو املنفعة فقط. فالصديق احلقيقي هو الذي يقدم لصاحبه كل 
ما لديه ويؤثره على نفسه، والصديقان احملبان مها من يعرف أحدمها مبا 
يفكر به صديقه دون حديث. ويصبح كل منهما صورة لآلخر تشع 
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اقــرتب موعد رحيله عن "دانــيت" ليرتكه مع "بياتريتشي" يف الفردوس 
األرضي. وفجأة حتني حلظة الفراق من غري أن يدركها "دانيت" وال يبوح 
"فريجيليو" هبا لـ"دانيت" فنجده ينسحب هبدوء دون توديعه، بل ودون 
أن ينتظر كلمة شكر واحدة نظري كل ما قدمه وفعله من أجل "دانيت". 
حني يشعر "دانيت" وهو أمام "بياتريتشي" بعدم وجود "فريجيليو" حيزن 

ويبكي، فهو نفس صافية رقيقة حزنت على فراق نفس صافية.
جعل "دانيت" من "فريجيليو" عنصرا رئيسا يف بداية رحلته إىل "اجلحيم" 
مث يف املطهر، مث اختفى بعد دخوله الفردوس األرضي، وحلَّ حمله ظهور 
"بياتريتشي" والذي أظهره "دانيت" مبهابة ونور، واملوقف الدرامي الذي 
نشأ بينهما، كان اهلدف منه ختفيف أثر اختفاء "فريجيليو"، لذلك 
وأكملت  الكوميداي،  على  سليب  بشكل  "فريجيليو"  اختفاء  يؤثر  مل 
مسريهتا املرسومة هلا متدفقة تشع منها النغمات وأبيات الفن الرفيع كما 
 سنرى بني ثنااي أبيات األنشودات الثالثة والثالثني املشكلني للمطهر.

"بياتريتشي": تعترب من أهم عناصر الكوميداي، وجندها داخل الكوميداي 
بصور متنوعة، مسترتة أحــيــاان، وواضــحــة غــري متخفية أحــيــاان أخــرى 
تبعث من يساعد "دانيت" أو تساعده بنفسها، يصفها اترة على أهنا 
بشر، واترة أخرى على أهنا مالك من نور أييت من السماء لينري طريقه. 
سواء كانت واقعا أو خياال، من هي؟ وماذا تعين ابلنسبة لـ"دانيت"؟ 

هــي ابــنــة "فولكو يــورتــيــنــاي"، وجــيــه مــن وجــهــاء "فــلــورنــســا"، عاشت 
والدها  بقصر  الثالث عشر، عاشت  القرن  وترعرعت هناك يف هناية 
هناك، وكان ابلقرب من شارع "سانتا مرجريتا". أحبها "دانيت" كثريا، 
"سيمون دي ابدي"  مــن  وتــزوجــت  الشعور.  نفس  تبادله  مل  ولكنها 

الغين، مث خطفها املوت يف ريعان شباهبا.

كتباه ال يذكر مقارنة مبا كتبه "فريجيليو". كان "فريجيليو" يرمز إىل 
العقل، الذي ال ميكنه وحده أن يصل إىل السعادة، اليت ال تتم دون 
اإلميان ابخلالق. داخل اجلحيم كان "فريجيليو" صاحب قوة وسلطان، 
أما داخــل املطهر فكان العامل غريب عليه، ومع أنه كان يقوم بدور 
املرشد لـ"دانيت" يف املطهر أيضا، إال أنه مل يكن بنفس الثقة اليت كانت 

له قبال، ومع ذلك فإنه يصبح أكثر أتثريا وأتلقا.
ابألنشودة األوىل اقرتب "فريجيليو" من حارس املطهر، وحتدث معه 
ليسهل هلما عبور الطريق. فأخربه أن ميضيا يف طريقهما. وعندما يسري 
الشاعران ليصعدا اجلبل، وحني ال يشاهد "دانــيت" ظّله على األرض 
كان خياف، فيطمئنه "فريجيليو"، أنه معه لريشده ويساعده، ومن مث 
ال داعي للقلق. كلما صعد الشاعران على جبل املطهر مزيدا، زادت 
األرواح وزاد "فريجيليو" معهم لطفا وهتذيبا وحني التقيا "استاتيوس" 
وشكلوا ثالثيا فريدا ورائعا لشعراء ساد بينهم التقدير والتوافق واحملبة، 

ومع هذا كان "فريجيليو" البارز بينهم.
عالوة على كل ما سبق، كان "فريجيليو" يقوم بتفسري بعض الظواهر 
الفلكية لـــ"دانــيت" يف اإلفــريــز الــثــاين، عن حركة الشمس حيث تظهر 
الشمس ابلنصف الــكــرة الــشــمــايل مــن الــيــســار إىل الــيــمــني، يف حني 
يبدو العكس يف النصف اآلخر، وكذا عند اإلفريز الرابع، وأخذ يشرح 
لـ"دانيت" معىن احملبة، فتكلم عن احملبة الطبيعية اليت ال ختطئ، وعن احملبة 
اإلختيارية اليت تتعرض للخطأ، وقسم املعارف األوىل والرغبات األولية 
الغريزية لدى اإلنسان كغريزة النحل يف صنع العسل. كان "فريجيليو" 
مبثابة من حيمل مصباحا لينري الدرب ملن خيلفه، وأييت من بعده، ولكنه 
مل يتمكن من إانرة الطريق لنفسه. كان "فريجيليو" يــزداد لطفا كلما 
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التجارب وتزوج زواجا تقليداي من "جيما دوانيت"1 ورزق منها بثالثة 
أطفال، وعاشوا كأسرة عشرة أعوام مل يذكر شيئا عن تلك الفرتة من 
عمره. بقيت "بياتريتشي" متثل معىن احلب احلقيقي لدى "دانيت" فهي 

عنده مثال الفضيلة، حتمل له النور واحملبة والتسامح.  
"بياتريتشي" مستمدة من أصول  املتجلية يف شخصية  الرمزية  الصور 
وظروف سابقة موجودة يف شعر شعراء "الرتوابدور"، الذي نشأ جبنوب 
"فرنسا" ابلقرن الثاين عشر، أتثــرت تلك املنطقة على مر ألفي سنه 
جتــاراي،  طريقا  كما كانت  ورومانية،  ويواننية  فينيقية  خمتلفة  بثقافات 
وكان لألدب األندلسي مبا حيتويه من أسلوب ولشعره وما حيويه من 
أوزان أتثــريا فعاال على تطور األدب. يظهر هــذا فيما كتبه ابــن حزم 
عــن احلــب الــصــويف، وعــن اإلخـــالص يف احلــب ونتج عــن هــذا ظهور 
شعراء "الــرتوفــري"2 الذين صــاروا على نفس الــدرب. يف حني فشلت 
احلروب الصليبية، فقد أتثر األوروبيون حبضارة املشرق، وبدأت حسن 
وقتها،  مهما  مكاان  املـــرأة  واحتلت  الفظاظة،  مكان  حتــل  التصرفات 
والغناء مكانة  للشعر واملوسيقي  املثقفات، وصار  السيدات  فظهرت 
ــــرتوابدور" وأدب الفروسية يف  أثــر أدب "الـ الــنــاس. وقــد  مرموقة عند 
الوليد يف هلجاتٍه احمللية، كــذا يف مدرسة صقلية يف  األدب اإليطايل 

11 تحدثنا عنها تفصيال يف مقدمة الجزء األول "الجحيم"1

فرنسا وذلك يف  بلغة شامل  أشعارهم  يكتبون  كانوا  الذين  الغنائيني  الشعراء  تُطلق عىل  كانت  12 تسمية 

مقدمة  يف  ذكرهم  سبق  الذين  "الرتوبادور"  شعراء  من  العكس  وعىل  عرش1  والثالث  عرش  الثاين  القرنني 

"الجحيم" الذين مل يهتموا بتدوين قصائدهم، ومل يتبق من أعاملهم أي مخطوطة أصلية، فإن غالبية أشعار 

"الرتوفري" وأغانيهم التي بقيت حتى اليوم )نحو ألفي أغنية( مّدونة وتحمل اسم مؤلفها1

كــان أتثــريهــا على "دانـــيت" واســع املـــدى، فكانت هــي مبثابة ملهمته 
وإحساسه،  مشاعره  فامتلكت  الطريق،  منه  يستلهم  الــذي  والــوحــي 
اليت  للكوميداي مستمدا مما رأى وشاهد خــالل حياته،  فكان نظمه 
كانت هي جزء منها. كانت "بياتريتشي" ابلنسبة لـ"دانيت" امرأة وفكرا 
ورمزا يف آٍن واحد. رآها يف طفولته وشبابه. مل تدرك قدر "دانيت" ومل 
هتتم به، حني أحبها يف طفولته. كان حبه هلا حب رجل شاعر، إذ 
أضفى عليها حسه وخياله الذي جعله خيرج هبا من الواقع نو اخليال 
وشكل صــورة هلا، ورجــع بتلك الصورة من خالل الكوميداي للواقع. 
حت عندما توفت، مل تكن هذه هي هناية حبه هلا، فقد أحس حينها 
أن "فلورنسا" كلها أصبحت ثكلى، وبكت الشمس عليها والنجوم، 
وتزلزلت األرض مــن حــولــه. وتبقى الــذكــرايت، ومــع الــوقــت تتالشى 
الــذكــرايت مــع الــزمــن مــع مشاغل احلــيــاة غــري أننا حــني نــرى أو نقوم 
بــشــيء تــعــودان رؤيــتــه والــقــيــام بــه مــع مــن فــارقــنــاه ككتاب أو قــفــاز أو 
أغراض أو حينما نسمع حلنا، أتيت لنا ذكرايت من أحببناهم فتشعران 
ابلشجن. فموهتا أصــاب "دانــيت" حبزن شديد حت أصابه املــرض ومل 
جُتْد مواساة الناس له فموهتا ترك حزان عميقا داخله فشعر أهنا مل تكن 
خملوقا يعيش على األرض فقد جتاوزت احلدود، وانطلقت نو السماء 
فأصبحت ملكا لروحه وعقله، فأمكنه حينها أن حيبها كما يشاء دون 

خوف فأدى كل ذلك لنضج عبقريته بعد هذا الثمن الغايل؟
ورغــم هذا كانت حبياة "دانــيت" العديد من النساء، لكنه جعل منها 
رمزا عاليا خفاقا يف السماء، فهذه غالبا ما تكون حياة الشعراء ... 
ال ختلو من حب! لقد عاش ابجملتمع الفلورنسي، وخاض الكثري من 
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نسج "دانيت" الفردوس األرضي وجعله هناية احلياة على األرض، هتيئة 
الصعود نو فردوس السماء اليت يبقى هبا املتطهرون ليتأملوا قبل الصعود 
إىل السماء. وجند ابلفردوس األرضي "ماتيلدا"1 وسط الربيع الدائم، 

بطيوره وأزهاره وموسيقاه لينبئ مبا هو قادم كمرحلة جديدة أفضل.
والبشرية.  الواقعية  للمعاين  السماء، ويهبط موكب جامع  يفتح ابب 
يتكون املوكب من عربة الكنيسة، ليصبح هذا متهيدا ليشمل عناصر 
مــتــنــوعــة، مـــن الـــواقـــع والـــرمـــز، مـــن الــســمــاء واألرض. ممــهــدا لظهور 
"بياتريتشي" يف الفردوس األرضي. فكان مشهدا مبهرا مهيبا، فظهرت 
فوق العربة الظافرة، وحوهلا األزهار، ومل يكن "دانيت" مدركا لظهورها 
من أول حلظه بعد أن أخفت وجهها يف بدء األمر، ولكن قلبه شعر 
هبا، فأحس بسلطان قوي حلبه القدمي. وكانت هذه كلمات صادقه 
فنراها  اآلن  أمــا  بعيد  تساعده من  قدومها، كانت  قبل  القلب.  هتز 
أتت له بنفسها، ورمبا يدهش القارئ حني جيدها حني تقابله وال تلقاه 
اللوم والعتاب وعندما  له  ينتظره، بل وجهت  الــذي كان  ابلرتحاب، 
التفت حوله ومل جيد "فريجيليو" بكى لفراقه، فتخربه أن هناك أمور 
أخرى جيب أن يقلق بشأهنا ليدرك أنه مازال يف أول الرحلة ومضت 
تذكر له معونتها له يف الدنيا فصار بسببها نو الطريق القومي، وحينما 
فارقت احلياة وارتقت إىل السماء، انرف عن الطريق الصحيح. كان 
موقفها نوه عامال مؤثرا يف أتثر قلوب املالئكة حلاله، وحينها شعر 
"دانيت" يف تلك اللحظة ابخلجل مما قام به من معاصي، واهنمرت الدموع 
من عينيه، فقالت له "بياتريتشي" إنه كان ينبغي عليه أن يسمو، وما 

Matilda( 11( سريد ذكرها تفصيال يف األنشودة الثامنة والعرشين وما بعدها1

من "فردريك الثاين"1 ظهر "بيريو دا الفينيا"2 الذي يقول إن احلب 
كاملغناطيس وإن سلطانه كسلطان امللوك، وكذا يف املدرسة الفلورنسية 
جند "جويدو جوينتزيل" يتأمل مجال احلبيب، وقد قال أن احلب يتجه 
للقلب النبيل كما الطيور ملوطنها وإن املرأة تتأثر ابحلب يف قلب الرجل 
النقي الصايف. فـ"بياتريتشي" يف املعىن الرمزي مستمدة عند "دانيت" من 
الكتاب املقدس كذلك. فقد نُظر هلا على أهنا رمز للسيدة العذراء، 
ويرى بعض الباحثني أهنا ترمز إىل الكنيسة، اليت ترشد الناس نو طريق 

احلق ويراها البعض رمزا لإلميان الصويف. 
ومغايرة  متناقضة  نتيجة  لـ"بياتريتشي"  وضعها  الــيت  الــصــورة  كــانــت 
الــيت عاشها، فحاول "دانــيت" من خالهلا أن خيرج  القاسية  لألوضاع 
من ظالم الواقع ليبحر يف العامل الــذي طاملا حلم به، عامل من احلب 
النقي والصفاء. ووجدان أنه حني ضل "دانيت" طريقه يف الغابة املظلمة 
أشارت العذراء إىل "لوتشيا"3 لتدفع "بياتريتشي" إلنقاذ من أخلص 
هلا احلب، فاجتهت نو "فريجيليو" وطلبت منه الذهاب إىل "دانيت" 
ملساعدته ومحايته من الشرور وقــد كانت هي اهلــدف السامي الذي 

يسعى نوه، ليتمكن من مواصلة طريقه الشاق.

الرومانية املقدسة )1250-1220( ملك صقلية  1Federico II( 11( ك )1194 - 1250( إمرباطور اإلمرباطورية 

)1250-1198( من ساللة "هوهنشتاوفن"1 متيز عهده بالرصاع مع البابوية من أجل السيطرة عىل إيطاليا1 

قاد الحملة الصليبية السادسة )1229-1228( توج نفسه ملكا عىل القدس عام 11229 حكم "فردريك الثاين" 

مملكة صقلية حكاًم جيًدا، وأسس جامعة "نابويل" عام 1224م وجعل من جامعة "سالرينو" أفضل مدرسة 

طب يف أوروبا، وكان طوال حياته عىل خالف مع البابوات واملدن الناهضة يف أملانيا وإيطاليا1 وقد أعجب 

"فردريك الثاين" بالثقافة العربية اإلسالمية وشجع دراستها والرتجمة منها1 وأصبحت صقلية يف عهده مركزًا 

هاًما النتقال الحضارة اإلسالمية إىل أوروبا1 أغضب اهتاممه هذا رجال الدين فاتهموه بالهرطقة أو الخروج 

عن الدين1

12 شاعر إيطايل من "الفينيا"1

Lucia( 13( دلت "دانتي" عىل طريق الصعود إىل جبل املطهر، وسريد ذكرها يف األنشودة التاسعة1
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ما نن إال بشر قد خنطئ وقــد نصيب، فــإن كنا قد أخطأان فنرجو 
مساحمتنا، وإن كنا فد أصبنا فهذا كل ما نرجوه من هللا عز وجل. واآلن 
امسح لنا – أيها القارئ النبيل – أن نرتكك لتتصفح اجلزء الثاين من 
كوميداي "دانــيت"، وحتاول جاهدا أن ُتكمل من هذه الصورة البديعة 
ثلثها الثاين، والــيت نتمىن أن تكتمل لديك بعد قــراءة فصلها األخري 

املتمثل يف "الفردوس". 

القاهرة يف 11 ديسمرب 2017.
املرتمجان

د. عبداهلل عبدالعاطي النجار – عصام السيد علي

كان عليه السري وراء الباطل. فكان وْقع كلماهتا عليه مثل السيف ومع 
هذا هي مل تقصد هذا، فقد كانت حُمبة له وهتدف إىل بلوغه الصفاء، 
لريتفع نو السماوات العالية. وعندما أفاق "دانيت"، وجد نفسه يف هنر 
"لييت"، ليطهر من ذنوبه مث خرج، وتقدم نو "بياتريتشي"، وهنا تبني 
مجال "بياتريتشي" األخاذ والرائع. ووجد رسوما تشري ملا عانته الكنيسة 
من ظلم أابطرة الرومان، وغياب األخالق. قامت"بياتريتشي" وجعلت 
"دانــيت" يتقدم معها، وأخربته أنه سوف أييت زمــان يظهر رســول من 
السماء لينشر اخلري ويقضي على فساد العامل1. وقامت ابإلشراف على 
شربه من هنر "إينووي"، فعادت لروحه األعمال احلسنة فصار كمن 
يولد من جديد، وأصبح نقيا ليتمكن من الصعود للسماوات العالية. 
الــدرب  وتدلُّه على  تلهمه  لـــ"دانــيت" من  ابلنسبة  "بياتريتشي"  كانت 
وتسقه من ينبوع حبها ليكتب لنا رائعته الشعرية، الذي تنقيه من كل 
ما يشوبه لرتقيه وتسمو بروحه، وأيضا كانت تشرح له كل ما خفى 
عليه ليفهم كل ما مل يتمكن من إدراكه. لذا اكتسب "دانيت" اخلربة، 
وعلم الكثري عن خفااي النفس وظهرت فرحة "دانيت" بلقائها كصورة 
جتمع بني الواقعية واخليال، فكانت تتقارب وتتباعد، ومتتزج مثل أنغام 

املوسيقى العذبة املرهفة.
املقدمة – ويف سالفتها  أننا يف هــذه  وختاما: ال منلك إال أن نقول 
ابجلزء األول من الكوميداي اإلهلية – قد عرضنا رأينا وأدلينا أبفكاران 
بوضوح يف هذا املوضوع لعلنا نكون قد ُوفِّقنا يف كتابته والتعبري عنه، 
وقبل كل هذا يف ترمجة أشعار "دانيت" الفريدة وكذا شرحها، وابلطبع 

11 املقصود بهذا الرسول هو اإلمرباطور "هرني السابع"1


