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م��ن  الكت��ب  كتاب��ة  تت��م 
اأجل تاأكي��د وحدة الب�شر 
ع��ن  الدف��اع  وبالت��ايل 
اأنف�شنا اأمام الوجه الآخر 
القا�ش��ي للوج��ود: الزوال 

والن�شيان.

�شتيفان ريفايج 

مل اأك���ن اأعرف معنى ه���ذه العبارة 
الت���ي و�شعها �شاح���ب املكتبة  يف 
اإط���ار اأنيق فوق راأ�ش���ه، ول اأعرف 
�شيئا عن �شاحبها"املتنبي".وكنت 
اأحاول اأن ا�شتو�شح معنى"وخري 
جلي����س يف الزم���ان كت���اب"، ومن 
ه���و ه���ذا املتنب���ي ال���ذي ق���ال هذه 

الأبي���ات: 
َنى �َشْرُج �شابٍح اأَعزُّ َمكاٍن يف الدُّ

َوَخرُي َجلي�ٍس يف الّزماِن ِكتاُب

اإن  ومتاأخ���رًا  ذل���ك  بع���د  وعرف���ت 
املق�ش���ود بهذه الأبيات هو ال�شاعر 
نف�ش���ه ال���ذي مل اأفه���م  اآن���ذاك مل���اذا 
ُيعظم  نف�شه ويجلها  بهذا ال�شكل : 

حَبتي ِبهِ  َواإيّن لَنْجٌم َتْهَتدي �شُ
اإذا حاَل ِمْن دوِن الّنجوِم �َشَحاُب

ل���ن اأن�ش���ى اأول كت���اب قراأت���ه ع���ن 
املتنب���ي، لي����س كتاب���ًا لط���ه ح�شني 
العق���اد،  ل  و  �شاك���ر  ملحم���ود  ول 
بواح���د  اأ�شم���ع  اأك���ن  مل  فاآن���ذاك 
م���ن ه���وؤلء، وال���ذي لف���ت نظ���ري 
يف الكت���اب ه���و غالف���ه ال���ذي كان 
عب���ارة ع���ن لوح���ة ملون���ة لرج���ل 
يرتدي الغ���رة البي�ش���اء والعقال 
وتبدو مالمح وجه���ه �شارمة، كان 
�شاع���ر  بعنوان"املتنب���ي  الكت���اب 
�شل�شل���ة  �شم���ن  العرب"و�ش���در 
و�ش���ع  بعنوان"الناجحون"وق���د 
القائم���ون عل���ى ال�شل�شل���ة عب���ارة 
تلخ�س الغاية م���ن اأ�شدر مثل هذا 
الكتب :"اإّن النج���اح يجّر النجاح، 
فتع���ّرف اإذًا اإىل الناجح���ني ي�شه���ل 
النجاح".وفتح���ت  حتقي���ق  علي���ك 
الكتاب وق���راأت ووجدتني اأوا�شل 
الق���راءة وبلغ���ت النهاي���ة يف يوم 
اأم���ر  اأم���ام  ووجدتن���ي  واح���د.. 
عجي���ب، فاملتنب���ي الذي يق���ول لنا 
نا�شروا الكتاب اإنه اأحد الناجحني 
يت���زوج  ينج���ح يف حيات���ه، مل  مل 
امل���راأة الت���ي اأحبه���ا، ومل يح�ش���ل 
عل���ى الراح���ة وال�شتق���رار، ومات 
ه���و  فاأي���ن  مقت���وًل..  النهاي���ة  يف 

النجاح؟.
بعد �شن���وات ح�شلت عل���ى ن�شخة 
وكان���ت  املتنب���ي،  دي���وان  م���ن 
ن�شخ���ة قدمي���ة �ش���ادرة ع���ن جلنة 
التالي���ف والرجم���ة، وق���د حققه���ا 
و�شرحه���ا عبد الوه���اب عزام وهو 
م طائفًة  باح���ث ومفكر  م�شري ق���َدّ
الأدب  الأبح���اث يف  م���ن  ع���ًة  متنِوّ
واأ�ش���در  والت�ش���وف.  والتاري���خ 
يف الثالثيني���ات واح���دًا من اأجمل 
كتب���ه بعنوان"ذك���رى اب���ي الطيب 
وان���ا  الوق���ت  ذل���ك  يف  املتنب���ي"، 
كن���ت  املتنب���ي   خط���وات  اتتب���ع 
اأ�شع���ر اأن نوع���ا م���ن القل���ق املمتع 
بداأ ي�شاورين، اإذ رحت اأدرك اإنني 
مت���ورط يف مغام���رة  خمتلف���ة عن 
املغام���رات التي عرفته���ا من خالل 
الكتب. واكت�شفت واأنا اأتابع قراءة 
م���ا كتب ع���ن املتنب���ي،  اإن الأعمال 
الدبية العظيم���ة ت�شتلزم حكايات 
غ���ري عادي���ة حوله���ا، فق���د ن�شجت 
�شريًا �شحرية حول املتنبي الإن�شان 
وال�شاعر والتي ا�شتمرت حتى بعد 
موت���ه. يكتب الربت���و مانغويل اإن 
العمال ال�شتثنائي���ة يف الأدب اأو 
الف���ن ت�شبغ عل���ى اأ�شحابها م�شحة 
م���ن الق���وة وال�شح���ر والغمو�س، 
فالي���زال اليوناني���ون يعتقدون اأن 
هومريو����س ال���ذي  َكت���ب اللياذة 
يك���ون  اأن  لميك���ن  والودي�ش���ة، 
اليط���ايل  الب�شر.يخربن���ا   م���ن 
جيوف���اين بوكات�شو موؤلف الكتاب 
اأبن���اء  املذهل"الديكام���ريون"اإن 
دانت���ي  الكب���ري  ايطالي���ا  �شاع���ر 
مل  ال���رب  لأن  باحلن���ق  :"�شع���روا 
يعط والده���م دانتي وقت���ًا ا�شافيًا 
ليم���كل عمل���ه ال�شع���ري الكوميديا 

الإلهي���ة،ويف اإحدى اللي���ايل  راأى 
اأ�شغ���ر اأبناء دانت���ي والده يقرب 
عب���اءة  مرتدي���ًا  احلل���م  يف  من���ه 
بي�ش���اء، فب���ادره الأب���ن �شائال هل 
كان ماي���زال حي���ًا؟  ليجيب���ه دانتي 
باأنه حي، امنا يف احلياة احلقيقية 
ولي����س يف عاملنا. عن���د ذاك، �شاأله 
ااأب���ن ه���ل كان ق���د اأمت الكوميدي���ا 
اللهية، لتاأت���ي الإجابة ب� )نعم لقد 
امتمتها(.بعد ذلك اأ�شطحب دانتي 
ابن���ه اىل غرفة نومه القدمية حيث 
و�ش���ع ي���ده عل���ى جتوي���ف مغطى 
بح�شرية عل���ى احلائط وقال )هنا 
ما كنت تبحث عنه طوياًل( وعندما 
ا�شتيقظ الأبن ه���رع واح�شر اأحد 
تالمذة دانت���ي ليكت�شفا معًا وجود 
ال���ذي احت���وى عل���ى  امل���كان  ذل���ك 
اأوراق قدمي���ة، تبني فيم���ا بعد اإنها 
م���ن الكوميديا  النا�شي���د الخرية 
اأبياته���ا  اأن  قي���ل  والت���ي  اللهي���ة 

الأخرية.
يكتب  دانيال بناك يف كتابه"متعة 
العادي���ني  الق���راء  الق���راءة"اإن 
بال�شواب���ط  كث���ريًا  ليحفل���ون 
الر�شمي���ة للتحقي���ب الزمن���ي، فهم 
عادة م���ا يرتبون ت�شل�شل قراءاتهم 
وحماوراته���م يف �ش���وء الع�شور 
واحلدود الثقافية. ومثلما كنت اأنا 
ال�شاب اأح���اول اأن اخت�شر احلقب 
الزمني���ة للتقرب م���ن املتنبي الذي 
والرفع���ة  املج���د  ع���ن  يبح���ث  كان 
�شديق���ه  اإن  حت���ى  واملغام���رات  
اب���و الفت���ح عثمان بن جن���ي يرثي 

بق�شيدة جاء فيها 
فاذهب عليك املجد ما قلقت 

خو�س الركائب بالكوار وال�ُشعب.

دانت���ي  �ش���رية  ُكت���اب  يخربن���ا 
اليج���ريي  ان مذنبًا ظهر يف �شماء 
مدين���ة  فلورن�ش���ا ليل���ه ال�شابع من  
اآب ع���ام 1264،وقد اعت���رب �شكان 
فلورن�ش���ا ظهور ه���ذا املذنب دللة 
عل���ى جم���يء اإن�شان عظي���م، وبعد 
�شه���ور قليل���ة ويف اأي���ار م���ن ع���ام 
1265 ولد طفل لل�شنيور اليجربو 
ا�شم���اه دورانتي، وال���ذي اخت�شر 
اىل دانت���ي. كان طف���اًل بائ�شًا، فقد 
والدت���ه وهو يف اخلام�ش���ة ع�شرة 
م���ن عمره  وت���ويف وال���ده  بعدها 
�شنوات قليل���ة، كانت مالمح وجهه 
ت�شف���ي علي���ه م�شحة م���ن احلزن، 
يف �شب���اه تعرف عل���ى فتاة جميلة 
ا�شمه���ا بياتري�س ابن���ة اأحد اأثرياء 
فلورن�ش���ا، كان كلم���ا ينظ���ر اليه���ا  
يظ���ن اإنه���ا لي�شت م���ن �ش���كان هذا 
الكوك���ب، ب���ل ه���ي م���الك هبط من 
ال�شماء، وت�شاء الظروف اأن تغيب 
بياتري�س �شنوات لتظهر من جديد، 
يكت���ب دانت���ي يف يومياته :"كانت 
�شائرة ع���رب ال�شارع، وفج���اأة لفت 
كن���ت  الت���ي  البقع���ة  ناظريه���ا اىل 
واقفًا عليها واأنا على اأ�شد ما اأكون 
من الرتب���اك واحلي���اء، ويف اأدب 
جم ل متح���ي �شمت���ه، تلطفت علّي 

بابت�شامة حمت�شمة".
هكذا كان���ت بداية ق�شة احلب.كان 
دانتي  يع���رف اأن حب���ه لبياتري�س 
ل اأمل من���ه، فقد كان ق�شري القامة، 
مقو����س الأن���ف، تبدو عل���ى وجهه 
مالم���ج التع���ب، والأك���ر م���ن هذا 
كان فق���ريًا ومغمورًا، ويتذكر كيف 
كان���ت الفتيات ي�شخرن من تقاطيع 
وجه���ه وخجل���ه.. لك���ن ذات ي���وم 
يق���رر اأن يجعل من حبه لبياتري�س 
الت���ي ماتت بع���د زواجها م���ن اأحد 
الثرياء، دافع���ًا لأن يكتب ملحمته 

ال�شهرية"الكوميديا الإلهية".
يوؤك���د الكثري م���ن الدار�شني حلياة 
ه���ام  اأن���ه  املتنب���ي   الطي���ب  اأب���ي 
ع�شق���ًا بخول���ة اأخت �شي���ف الدولة 
احلم���داين، واأن هن���اك الكثري من 
الق�شائ���د التي بث م���ن خاللها هذا 

احلب :  
َكَتْمُت ُحّبِك حتى منِك تكرَمًة

ثّم ا�ْشَتَوى فيِه اإ�شراري واإْعالين
***********

اإن ق��راءة الكت��ب اجليدة 
ه��ي مبثاب��ة حمادث��ة مع 
م��ن  ال�شخ�شي��ات  اأف�ش��ل 

القرون املا�شية.

ديكارت

كل قارئ يطرح اأ�شئلة بهدف اإثارة 
النقا����س، وكن���ت مث���ل طف���ل اأ�شاأل 
بع����س ال�شاتذة م���ن رواد املكتبة 
ع���ن اأب���ي الطي���ب املتنب���ي، وذات 
ال�شبعيني���ات   منت�ش���ف  يف  ي���وم 
كن���ت جال�ش���ًا يف املكتبة ويف يدي 
ن�شخة م���ن ديوان املتنب���ي، اأجيب 
عل���ى ا�شتف�ش���ارات زبائ���ن املكتبة، 
عندم���ا اقرب من���ي الدكتور جالل 
ا�شت���اذًا  اآن���ذاك  وكان  اخلي���اط، 
جامعي���ًا لمعًا ين�ش���ر يف ال�شحف 
ال�شع���ر  ع���ن  مق���الت  واملج���الت 
والأدب احلديث، وحني ملح  ديوان 
املتنب���ي يف ي���دي ابت�ش���م وقال يل 

وهو ي�شجعني 
- تقراأ املتنبي اإذن 

غ���ري  بعب���ارات  امتت���م  اخ���ذت   •
مفهوم���ة، لكتنن���ي يف النهاية قلت 
با�شط���راب : نعم اأق���راأ يف ديوانه 
م���ن  الكث���ري  اأفه���م  ل  انن���ي  رغ���م 

الأبيات.
ب���دت عل���ى مالمح وجه���ه ابت�شامة 

م�شفوعة باحلنان وهو يقول 
- ل باأ����س كلن���ا بداأن���ا هك���ذا م���ع 
الأيام �شتفهم اأك���ر بعد اأن تقراأ ما 
كت���ب عن املتنب���ي  وقب���ل اأن ينهي 
حماورته مع���ي �شاألته �ش���وؤاًل كان 
ي�شغ���ل بايل ت���رى ملاذا اأطل���ق اأبي 

الطيب على نف�شه لقب املتنبي 
نظ���ر اإيل، ثم ق���ال : ه���ل لديكم يف 
املكتب���ة كت���اب ن�ش���وار املحا�ش���رة 

للتنوخي 
اأج���زاء  بثماني���ة  اإن���ه  نع���م  قل���ت 

وبتحقيق عبود ال�شاجلي 
ذهب���ت باجتاه ال���رف ال���ذي ي�شم 
الكت���اب فاأ�شار اخلي���اط اىل اجلزء 
الرابع من الكتاب ف�شحبته لأ�شلمه 
اإلي���ه،  فتح �شفح���ات الكتاب واأخذ 
يقراأ : يقول التنوخي :"كان يردد 
يف نف�ش���ي  اأن ا�ش���األ اأب���ا الطي���ب 
املتنب���ي عن تنبي���ه وال�شب���ب فيه، 
وهل ذلك اأ�شم وقع عليه على �شبيل 
اللق���ب، وقلت له ذات ي���وم اأريد اأن 
اأ�شال���ك ع���ن �ش���يء يف نف�ش���ي منذ 
�شنني، وكن���ت اأ�شتحي خطابك فيه 
من كرة من كان يح�شرك ببغداد، 
وق���د خلونا الآن، ولب���د اأن اأ�شالك 
فيه، وكان بني يدي جزء من �شعره 
فيه كتاب �شعر ابي الطيب املتنبي 

فق���ال وه���ل تري���د اأن ت�شاألن���ي عن 
ف���وق  ي���ده  وجع���ل  ه���ذا؟!  �شب���ب 
الكتاب���ة الت���ي ه���ي املتنب���ي، فقلت 
: نع���م. فق���ال هن���ا �ش���يء كان يف 
احلداثة اأوجبته �شبابة، فما راأيت 

تلميحًا األطف من هذا"
بع���د اأن و�ش���ع الكت���اب يف مكانه، 

اإلتفت ايّل الدكت���ور جالل اخلياط 
وه���و يق���ول : اإن رواي���ة التنوخي  
تق���رح علينا ع���دة خي���ارات حول 
فه���و  اأوًل،  املتنب���ي  لق���ب  �شب���ب 
ق���د يك���ون لقب���ًا ب�شيط���ًا كم���ا ذك���ر 
التنوخ���ي، اأو يك���ون كم���ا قال ابن 
جن���ي وه���و م���ن اأ�شدق���اء املتنبي 
املقربني وكان قد اأخربه  انه ح�شل 
عل���ى لقب���ه ه���ذا ب�شب���ب بي���ت م���ن 
اوائل �شعره : اأن���ا يف اأمة تداركها  
الل���ه غري���ب ك�شال���ح يف ثم���ود". 
واملتنب���ي هن���ا يري���د اأن يق���ول لنا  
اإن���ه مثل النبي �شالح  الذي مل يكن 

مقبوًل يف قومه.
الع���ام 1937 ي�ش���در الدكت���ور طه 
ح�شني كتابه"م���ع املتنبي"وجنده 
من���ذ ال�شفح���ات الوىل يبدي عدم 
اإعجاب���ه بال�شاع���ر، كان طه ح�شني 
يق�شي اإجازته ال�شيفية يف فرن�شا 
ع���ام 1936  وبالق���رب م���ن جب���ال 
الأل���ب ق���رر ان يكت���ب ع���ن املتنبي 
رغم اأن���ه :"لي�س املتنب���ي من اأحْب 
ال�شعراء اإيل، ولعله بعيد كل البعد 
عن اأن يبلغ  من نف�شي منزلة احلب 
و الإيث���ار، ولق���د اأت���ى عل���ّي ح���ني 
م���ن الده���ر مل يك���ن يخط���ر بب���ايل 
اإين �شاعتن���ي باملتنب���ي  اأو اأطي���ل 
�شحبته"ونع���رف ان ط���ه ح�ش���ني 
يف ذلك الوقت قراأ كتاب امل�شت�شرق 
الفرن�ش���ي ريجي����س بال�شري"اب���و 
يف  درا�ش���ة   – املتنب���ي  الطي���ب 
التاريخ الأدبي"وال���ذي �شدر عام 
اىل  الكت���اب  ترج���م  وق���د   ،1935
العربية من قب���ل الدكتور ابراهيم 
 .1975 ع���ام  و�ش���در  الكي���الين 
وجند طه ح�شني بعد اأن ينتهي من 
قراءة كتاب بال�شري  يقرر ان يدخل 
يف ال�شج���ال عن املتنب���ي :"مل اأجد 
باأ�ش���ًا يف اأن اأقط���ع على نف�شي لذة 
احلي���اة يف فرن�شا ب���ني هذه الربى 
اجلميل���ة  ويف ه���ذا اجل���و احللو، 
مل اأج���د باأ�شًا ب���اأن اأثقل على نف�شي 
اثناء هذا كله بالتحدث اإىل املتنبي  

والتحدث عنه".
ومل يكت���ف ط���ه ح�ش���ني باحلدي���ث 
ع���ن طم���ع املتنب���ي وا�شتغراقه يف 
املدي���ح واإمن���ا و�ش���ل به الأم���ر اأن 
يكت���ب اإن املتنب���ي خ���دع نف�شه كما 

خدع املحيطني به  فيقول :"والذي 
اأريد اأن اأ�شل اإليه من هذا احلديث 
الطوي���ل، ه���و اأن املتنب���ي ق���د ظن 
بنف�شه غري م���ا كان عليه، وما اأكر 
ما يخدع النا�س عن اأنف�شهم، ولكن 
الغري���ب اإن املتنبي مل يخدع نف�شه 
وحدها واإمنا خ���دع معها كثري من 
النا����س، فظن���وا ب���ه الفل�شفة وهو 
لي�س من الفل�شفة يف �شيء وظنوا 
به احلرية والكرامة، ولي�س هو من 
هذا كله ب�شيء، واإمنا هو رجل من 
اأهل زمانه مل يتميز منهم باأخالقه، 

واإمنا اأمتاز منهم بل�شانه".
ويذهب طه ح�ش���ني اىل نقطة اأبعد 
ح���ني ي�ش���كك بن�ش���ب املتنب���ي  فهو 
يق���ول :"مول���د املتنب���ى كان �شاذًا، 
واملتنبى اأدرك ه���ذا ال�شذوذ وتاأثر 
به فى �شريته كلها"، وي�شتند عميد 
الأدب العرب���ى فى راأيه على اأنه اإذا 
ق���راأت ديوان اأبى الطي���ب م�شتاأنيًا 
متمهاًل ل جتد فيه ذكرًا لأبيه، واإنك 
جت���ده مل ميدحه ومل يفخر به، ومل 
يرث���ه ومل يظهر احل���زن عليه حني 
مات، وهذا كاٍف فى ت�شكيك العلماء 
يف ن�شبه، وهو كاٍف يف اليقني باأن 

»املتنبى« مل يعرف اأباه.
 وق���د اأث���ار ه���ذا ال���راأي العديد من 
منه���م  واح���د  وكان  الباحث���ني، 
تلمي���ذًا لطه ح�ش���ني، وهو حممود 
حمم���د �شاكر ال���ذي كان ق���د اأ�شدر 
ع���ام 1936 كتابه ع���ن املتنبي ومل 
يك���ن اآن���ذاك معروف���ًا ب���ني النق���اد 
والدباء، ويخربن���ا �شاكر اإنه األف 
كت���اب املتنب���ي  بتكلي���ف من جملة 
الحتف���ال  اأرادت  الت���ي  املقتط���ف 
باألفية ال�شاعر، وقد �شدرت املجلة 
اآنذاك وه���ي لحتمل يف �شفحاتها 
�شوى كتاب املتنب���ي ملحمود �شاكر 
م���ع تق���دمي م���ن رئي����س التحري���ر 
يقول فيه :"هذا العدد من املقتطف 
يختل���ف ع���ن كل ع���دد �ش���ادر من���ذ 
�شنت���ني اإىل يومن���ا ه���ذا، فه���و يف 

مو�شوع واحد ولكاتب واحد"
اأن  �شاك���ر  يح���اول  الكت���اب  ويف 
يبحث ع���ن اأ�شل املتنب���ي فيخربنا 

باأن���ه �شري���ف عل���وي  ولي����س ابن 
�شق���اء يف الكوفة كم���ا تقول معظم 
امل�شادر، واإنه اأي املتنبي  تعلم مع 

الأ�شراف يف مكاتب العلم.
عندما �ش���در كتاب ط���ه ح�شني عن 
املتنب���ي ع���ام 1937، ق���رر حممود 
�شاك���ر اأن يواج���ه ا�شت���اذه فكت���ب 
ع���دة مقالت حتول���ت فيما بعد اىل 
كت���اب �شخم بعنوان"املتنبي.. يف 
الطريق اىل ثقافتنا"، وجند �شاكر 
يتعج���ب  مم���ا يذك���ره ط���ه ح�شني 
مت�شائال:"اأيك���ون لزام���ا عل���ى كل 
�شاعر اأن ميدح اأباه، واأن يفخر به، 
واأن يرثي���ه، ف���اإن مل يفع���ل ال�شاعر 
ذلك فهو �شاعر  ل يعرف اأباه؟، اإنى 
اأجد م���ن ال�شعراء من فخ���ر باأبيه، 
واأج���د منهم كث���ريًا ل يعد كرة من 
مل يفخر باأبيه ول ذكره يف �شعره، 
اأفكل هوؤلء مل يكن يعرف اأباه، ول 

يثبت ن�شبه ل�شعفه وخ�شته؟".
 ثم يخربنا �شاك���ر يف مقدمة كتابه 
اجلدي���د اإنه"عا�س مع املتنبي زمنًا 
وكت���ب عن���ه كتاب���ًا متوا�شع���ا يف 
170 �شفح���ة ن�ش���ره املقتطف"عام  
عل���ي  املتنب���ي  ح���ق  1936"فم���ن 
اأن اأق���راأ م���ا كتب عن���ه الدكتور طه 

وغ���ري الدكت���ور طه، وكم���ا اأنه من 
ح���ق نف�شي عل���ّي اأن اأ�شع التاريخ 
يف مو�شع���ه ال���ذي اأرخته به معدة 

الفلك".
ويف كتاب���ه يناق�س حمم���ود �شاكر 
األ�شق���ت  الت���ي  النب���وة  ق�شي���ة 
باملتنب���ي، فيخربن���ا اأن ال�شاع���ر مل 
ي���دع النبوة كما زعم���وا. بل اعترب 
اأن ه���ذه النب���وة ه���ي مم���ا افتع���ل 
افتع���اًل واأقحم يف خ���الل الأخبار 
الت���ي ذك���ر فيه���ا اأن���ه اأدع���ى  ن�شبه 

العلوي. 
*******

اأمامي ن�شخة من كتاب"الكوميديا 
برجمت���ه   ق���ام  اللهية"لدانت���ي 
ال���ذي  عثم���ان  ح�ش���ن  الدكت���ور 
يخربن���ا اإن���ه كر����س اأك���ر م���ن 25 

عام���ًا م���ن حيات���ه لدرا�ش���ة دانت���ي 
وترجمة ملحمته، وكيف اإنه �شافر 
وامري���كا  وانكل���را  اإيطالي���ا  اىل 
ليبح���ث  يف مكتباه���ا عما كتب عن 
�شاع���ر ايطالي���ا الكب���ري، ونكت�شف 
الكلم���ات  ان  عثم���ان  ح�ش���ن  م���ع 
كانت �شالح دانت���ي  لجناز رحلته 
الفردو����س.  اىل  اجلحي���م  م���ن 
ت   النكلي���زي     ال�شاع���ر  يكت���ب 
اإلي���وت:"اإن الع���امل احلديث  اإ����س 
ب���ني دانت���ي و�شك�شب���ري،  منق�ش���م 
ولي����س ثمة ثالث بينهم���ا".  وكنت 
مث���ل اي ق���ارئ مبت���دئ اأتوه���م اإن 
قراءة الكوميديا اللهية عمل �شهل  
ا�شبه بقراءة اإلياذة هومريو�س او 
اإنياذة فريجل، فاذا بي اأجد نف�شي  
اأمام عمل اأدب���ي �شخم  به ا�شارات 
لالآداب الكال�شيكية وعلم الالهوت 
يف الع�ش���ور الو�شط���ى وال�شوؤون 
ال�شيا�شي���ة الإيطالي���ة والكثري من 
الق�شاي���ا الأدبي���ة الت���ي م���ا ي���زال 
يختلف���ون  يتجادل���ون  الباحث���ون 
ق�شي���دة  اأم���ام   فنح���ن  حوله���ا.  
ملحمّي���ة تتاألف م���ن 14 األف �شطر 
�شعري تقريًبا ت�ش���ف رحلة دانتي 
بني اجلحي���م واملطهر والفردو�س. 
ة با�شتيق���اظ دانتي من  تب���داأ الق�شّ
ن���وم عمي���ق وه���و تائ���ه يف غاب���ة 
مظلمة. وبعد عدة حماولت فا�شلة 
يف اله���روب يلتقي دانتي بال�شاعر 
فريجيل، الذي بدوره يخرب دانتي 
باأّن الطريق الوحيدة للخروج هي 
بالعب���ور من مرك���ز الأر�س مروًرا 
باجلحي���م. فيقود فريجي���ل دانتي 
عرب اجلحي���م في�شاهد فيها م�شاهد 
مرعب���ة م���ن الع���ذاب ويلتق���ي فيها 
الت���ي  ال�شخ�شي���ات  م���ن  بالعدي���د 
ُذكرت يف الكت���اب املقد�س والآداب 
الرحل���ة  وتنته���ي  الكال�شيكي���ة.  
يف اجلحي���م بلق���اء م���ع اإبلي�س ثم 
يهرب���ان م���ن هن���اك وينتق���الن اإىل 
املطهر. ي�شعد الإثنان جبل املطهر 
ويلتقيان باأولئ���ك الذين ينتظرون 
الذه���اب اإىل الفردو����س يف رحل���ة 
تطهرهم. وهنا اأي�شا يلتقي دانتي 
ب�شخ�شي���ات حقيقي���ة وخيالية كّل 
منه���ا ل���ه حكاي���ة يخربه���ا. وقرب 
ذورة جب���ل املطه���ر يغ���رّي دانت���ي 
مر�ش���ده يف الرحل���ة ويتاب���ع نحو 
الفردو�س و�شوًل اإىل روؤية الرب. 
الإلهي���ة  الكوميدي���ا  دانت���ي  كت���ب 
وه���و يف املنفى بعي���دًا عن مدينته 
جن���د  ول���ذا  فلورن�ش���ا.  املحبوب���ة 
واخلال����س  املنف���ى  مو�شوع���ي 
يتك���رران كث���ريًا يف امللحم���ة. كما 
يظه���ر العديد م���ن اأ�شدق���اء دانتي 
يف  الق�شي���دة  يف  ال�شيا�شي���ني 
اأجزائه���ا املختلف���ة. اأم���ا �شخ�شية 
بياتري�س التي ظهرت يف الق�شيدة  
فهي �شخ�شية الفتاة التي احبها يف 
ال�شغر وع�شقه���ا يف فرة ال�شباب  
وق���د مات���ت وكان عمره���ا 24 عاًما 
لتظه���ر يف امللحم���ة  يف ق�شيدت���ه 

ممّثلة لكل ما هو خرّي وجليل. 
وتع���د الكوميديا اللهية، من نواح 
عديدة، ق�شي���دة حب متتدح جمال 
بياتري�س الأخالقي، وقدرتها على 
الو�شول بدانت���ي اإىل روؤية اخلري 
الأعظم، اإذ اإنه���ا تقوده، يف رحلته 
حت���ى يلتق���ي ب���اأرواح املبارك���ني. 
ويق���ف دانت���ي يف بهج���ة ون�شوة، 
ويتفهم يف ختام ذلك كله، احلقيقة 
يعني���ه  وم���ا  للحي���اة،  النهائي���ة 

الكون.
اللهي���ة  الكوميدي���ا  دانت���ي  كت���ب 
تعوي�ش���ًا ع���ن حيات���ه الت���ي عانى 
فيها ال�شقاء، فهذا الن�شان املطارد، 
ب���ه  رح���ب  عامل���ًا  خل���ق  املمق���وت، 
و�شادق���ه ولرفع من �شاأنه، واأدخله 
عامل العظماء، مثله مثل ابي الطيب 
املتنب���ي ال���ذي هزم وقت���ل يف عامل 
املل���وك والم���راء واحل�ش���اد، لكنه 

انت�شر يف عامل الفكر وال�شعر.
بع���د وف���اة املتنبي بخم�ش���ني عامًا 
ق���رر ابو الع���الء املع���ري اأن يجمع 
�شعره وي�شرح���ه يف ديوان �شخم 
وبع���د  اأحم���د"،  اأ�شماه"معج���ز 
خم�شمائة ع���ام من وفاة دانتي زار 
ال�شاع���ر بايرون ق���ربه لريكع اأمام 

ال�شريح ويبكي.

 عل��ي ح�ش���ني

|م���ا ال����ذي ي��ج��ع��ل ه������ؤالء خم��ت��ل��ف��ن ع��ّن��ا ؟!        8       |

حممود حممد �شاكر

طـه ح�شـني

دانتـــي

يذهب طه ح�شني اىل نقطة اأبعد حني ي�شكك بن�شب املتنبي  فهو يقول :"مولد املتنبى كان �شاذًا، واملتنبى اأدرك 
هذا ال�شذوذ وتاأثر به فى �شريته كلها"، وي�شتند عميد الأدب العربى فى راأيه على اأنه اإذا قراأت ديوان اأبى 

الطيب م�شتاأنيًا متمهاًل ل جتد فيه ذكرًا لأبيه، واإنك جتده مل ميدحه ومل يفخر به، ومل يرثه ومل يظهر احلزن 
عليه حني مات، وهذا كاٍف فى ت�شكيك العلماء يف ن�شبه، وهو كاٍف يف اليقني باأن »املتنبى« مل يعرف اأباه.


