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مقدمة

يلقــي الكتــاب الضــوء علــى األدب اإليطالــي، ومــا يتضّمنــه مــن أعمــال مهمــة، ســعيًا إلــى تشــكيل صــورة 

واضحــة عــن نشــوء وارتقــاء هــذا األدب ذو الفــرادة والتميــز، و الــذي خــرج معظمــه مــن شــبه الجزيــرة 

الممتــدة مــن الجبــال، التــي هــي اليــوم حــدود فرنســا وسويســرا والنمســا فــي الشــمال، وصــواًل إلــى 

ــة وســردينيا. ــي، بمــا فــي ذلــك صقلي أقصــى طرفهــا الجنوب

يقــول المؤلفــان، إن الكتــاب، ليــس مجــرد لمحــة تاريخيــة قصيــرة عــن األدب اإليطالــي، ففصــول الكتــاب 

تراعــي التسلســل الزمنــي، لكنهــا ال تلتــزم بالتسلســل التاريخــي الدقيــق. وعوضــًا عــن ذلــك فهــي مصوغــة 

علــى شــكل نقاشــات عامــة للقضايــا والتوجهــات اإلشــكالية التــي تميــز الكتابــة اإليطاليــة منــذ بداياتهــا تقريبًا.

ونركــز ضمــن هــذه النقاشــات بشــكل خــاص علــى ُكّتــاب ونصــوص معتمديــن، دون محاولــة تأطيرهــم فــي 

أنمــاط جامــدة، لكننــا نســتخدم المواضيــع األشــمل كوســائل الكتشــاف الســمات الفرديــة التــي نجــد أنهــا 

أكثــر جاذبيــة، والتــي نعتقــد أنهــا حظيــت باألهميــة األكبــر تاريخيــًا ولــدى القــارئ الُمعاصــر.

وبالطبــع فإننــا ال ُنحــاول قــول كل شــيء يمكــن أن ُيقــال حــول هــذا الكاتــب أو ذاك مــن الُكتــاب أو 

المواضيــع التــي نناقشــها، وإنمــا ُنحــاول فتــح آفــاق ليجــد القــراء ُمتعــة فــي متابعتهــا، ونأمــل أن يخلصــوا 

فــي نهايــة المطــاف إلــى اكتشــافات ُمســتقلة تخصهــم.

فــي الفصــل األول الــذي يحمــل عنــوان “التاريــخ”، يــورد المؤلفــان أن، جورجيــز بّســاني يســتهُل روايتــه 

“حديقــة دي فنيســي كونتينــي”، الصــادرة عــام 1962، بوصفــه موقــع الحديقــة التــي ســّميت روايتــه 

باســمها، وهــي حديقــة ُمذهلــة وعريقــة، تقــع علــى أطــراف مدينــة فيــرارا، ويتوّســطها قصــر فينســي 

كونتينــي الُمّشــيد علــى الطــراز القوطــي الجديــد.

اعتمــد بّســاني علــى خيالــه فــي وصــف القصــر والحديقــة، لكنــه وصــف الموقــع الجغرافــي بدقــة؛ بجــوار 

أســوار المدينــة التــي ُبنيــت إبــان عصــر النهضــة، وفــي نهايــة أكثــر شــوارع ذلــك العصــر شــهرة فــي مدينــة 

فيــرارا، وهــو شــارع “كورســو غركولــي ديســتي األول”.
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مــن المفتــرض ضمنــًا أن يكــون القــارئ مــن عشــاق الفــن والشــعر حــول العالــم، الذيــن ُأعجبــوا بالشــارع علــى 

ــًا تمجــده فــي أشــعار كاردوتشــي، ودانونتســيو، وهمــا شــاعران ناصــرا  أرض الواقــع أو عبــر قراءاتهــم أبيات

بشــّتى الوســائل الّتطلعــات إلــى وحــدة إيطاليــة الحديثــة التــي تحققــت عــام 1870. لكــن بّســاني اعتمــد 

فــي الكثيــر مــن وصفــه الجــّذاب للشــارع علــى تاريــخ الشــارع القديــم نفســه، وعلــى تاريــخ مدينــة فيــرارا.

أطلــق بّســاني علــى مجموعــة رواياتــه وقصصــه اســم “روايــة فيــرارا”، بمعنــى أنهــا تــدور جميعــًا حــول 

المدينــة، وقــد رّكــز فــي معظــم  أعمالــه علــى المجتمــع اليهــودي، الــذي ينتمــى إليــه بّســاني نفســه، بــدءًا 

مــن عشــرينيات القــرن الماضــي وصــواًل إلــى ترحيــل الغالبيــة العظمــة مــن اليهــود إلــى معســكر االعتقــال 

النــازي “أوشــفيتنز” فــي نوفمبــر مــن عــام 1943، ولــم يعــد منهــم أحــد تقريبــًا.

علــى الرغــم مــن الهــدوء الشــاعري والغريــب نوعــًا مــا فــي عنــوان الروايــة، وهــي روايتــه األغنــى واألكثــر تاثيــرًا 

إلــى حــٍد كبيــر، فــإن الكارثــة التــي الحقــت حيــاة الطبقــة الوســطى والراقيــة فــي المجتمــع اليهــودي، قبيــل 

ســنوات الحــرب، ُتخّيــم علــى أجــواء الروايــة، وتتمثــل فــي مواجهــة عــداء الســامية المتزايــدة مــن جانــب نظــام 

عــة والقــادم األســوأ أمــران ال مفــّر منهمــا. موســوليني، ووعــي أفــراد الطبقــة المتزايــد بــأن الحــرب المروَّ

كذلــك، ثمــة تداخــل فــي أحــداث الروايــة بيــن الذكريــات الشــخصية الدفينــة، وتاريــخ المدينــة، والسياســة 

المحليــة، ومأســاة اليهــود فــي أوروبــا. وفــي جميــع األحــوال، فــإن األدب اإليطالــي يتســم فــي مجملــه 

بمثــل هــذه األصــداء الُمعّقــدة والبعيــدة المــدى، إال أنــه ال ُيحاكــي بالضــرورة كل ذلــك الماضــي بوضــوح 

كبيــر وبشــكل مباشــر.

ُتعــد فيــرارا كغيرهــا مــن مــدن وســط إيطاليــا وشــمالها، مدينــة ذات تاريــخ عريــق فــي االســتقالل المدنــي 

والسياســي أيضــًا. وفــي بدايــة القــرون الوســطى ظهــرت بلديــات أخــرى كبلديــة فيــرارا، التــي تحمــل مالمــح 

الحضــارة المدنيــة الرومانيــة القديمــة نوعــًا مــا.

الحقــًا تعــّرض االزدهــار االقتصــادي لهــذه البلديــات إلــى نكســة شــديدة مــع جائحــة المــوت األســود عــام 

1348، التــي أدت إلــى انخفــاض كبيــر فــي الكثافــة الســكانية فــي المــدن الكبيــرة، بلــغ النصــف، وقــد لعــب 

التحــّوالت االقتصاديــة دورًا كبيــرًا فــي هــذا أيضــًا.

مّيــز المؤّرخــون اإليطاليــون عصــر النهضــة، الممتــد بيــن عامــي 1400 و1600، بحــدث ذي تبعــات سياســية 

وثقافيــة عميقــة، جاعليــن العقــود الســابقة علــى الحــرب الداخليــة المتقّطعــة أقــرب إلــى فتــرة ســالم.
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وعقــب هــذه الفتــرة دخلــت إيطاليــا فــي أزمــات وقالقــل متتابعــة مــن االنقســام والهيمنــة األجنبيــة، 

مــا بيــن النمســا وفرنســا اللتيــن حكمتــا أجــزاء مــن إيطاليــا، إضافــة لســيطرة البابويــة علــى وســط إيطاليــا، 

والتــي انحصــرت الحقــًا فــي حكــم مدينــة الفاتيــكان الحاليــة فقــط. بعــد أن تــم توحيــد إيطاليــا بشــكل ســريع 

ومفاجــئ بفعــل حــركات التحريــر.

كان لهــذا التاريــخ الطويــل مــن االنقســام والهيمنــة األجنبيــة عــدد مــن النتائــج المهمــة علــى األدب 

ل  اإليطالــي، يتعلــق أهمهــا باللغــة. وبالفعــل، فاألمــر الالفــت علــى اإلطــالق هــو ظهور لغة وطنية وتشــكُّ

أدب إيطالــي. وفــي الحقيقــة، ظهــر األدب أواًل وبنيــت اللغــة علــى أساســه. إذ كتــب دانتــي، وبتــرارك، 

وبوكاتشــيو، أعمــااًل أدبيــة فــي القــرن الرابــع عشــر ُعــّدت ُمكاِفئــة لألعمــال األدبيــة العظيمــة فــي العصــور 

القديمــة، وينطبــق هــذا علــى أعمــال دانتــي بشــكل مباشــر.

كانــوا ثالثتهــم توســكانيين، نســبة إلــى إقليــم توســكانا فــي إيطاليــا، وارتكــزت اللغــة التــي كتبــوا بهــا علــى 

االســتخدام التوســكاني، فــي جوانــب مهمــة وبخاصــة طريقــى اســتخدامها فــي فلورنســا، التــي يعــود 

أصــول دانتــي إليهــا، فضــاًل عــن أنهــا المدينــة التــي تنحــدر منهــا عائلــة بتــرارك، والمدينــة التــي تحكــم بلــدة 

ســيرتالدو الصغيــرة، مســقط رأس بوكاتشــيو.

لــم تكــن بلغــة توســكانية أو فلورنســية صافيــة، تمامــًا مثــل فكرهــم، وقراءتهــم،  غيــر أن كتابــة أي منهــم، 

ومخيلتهــم، التــي لــم تكــن ريفيــة البتــة. ولقــد جــرى تقليدهــم قبــل وفاتهــم أو عقــب وفاتهــم بقليــل، بطريقــة أو 

أخــرى مــن جانــب ُكّتــاب خــارج توســكانا، ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح كل منهــم محــط إعجــاب ونقــد ونقــاش. لكنهــم 

ــة. وصيغــت قواعــة  ــة العامي ــأي شــكل مــن أشــكال اللغــة اإليطالي ــو جــادة ب ســيبقون مراجــع راســخة ألي كتاب

ُمحــاكاة لغتهــم علــى نحــو دقيــق فــي القــرن الســادس عشــر، وعاشــت بعــد ذلــك اإليطاليــة بوصفهــا لغــة أدبيــة 

وطنيــة. مــع أن النقاشــات حــول طبيعــة تلــك اللغــة اســتمرت بشــكل كبيــر إلــى القــرن التاســع عشــر ومــا بعــده.

أعــاد الروائــي أِلســاندرو مانتســوني، أعظــم روائيــي إيطاليــا فــي القــرن التاســع عشــر، تشــكيل اللغــة األدبيــة 

اإليطاليــة والروايــة اإليطاليــة فــي روايتــه “المخطوبــون”، التــي نشــرت نســختها األخيــرة عــام 1840، ومــع 

ذلــك، قــد يكــون مضــى أكثــر مــن قــرن قبــل أن يتمكــن الروائيــون مــن الكتابــة باللغــة اإليطاليــة مباشــرة.

إلــى ذلــك ينــوه المؤلفــان، إلــى أن المســار السياســي الشــامل الــذي مــرت بــه إيطاليــا، مــن البلديــات إلــى 

البالطــات اإلقليميــة والهيمنــة األجنبيــة والتحــرر الوطنــي، ومــن ثــم توحيــد إيطاليــا، فــي شــرح بعــض 

الســمات العامــة لــألدب اإليطالــي فــي مراحــل تطــّوره المختلفــة:
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فهــي متنّوعــة اجتماعيــًا إلــى حــدٍّ كبيــر فــي العصــور الوســطى، وأرســتقراطية فــي عصــر النهضــة، وراكــدة 

نســبيًا فــي القرنيــن الســابع والثامــن عشــر، ومحكومــة بسياســات حركــة التوحيــد فــي القــرن التاســع عشــر. 

ها وضوحــًا عــدم وجــود عاصمــة  غيــر أن األنقســام كانــت لــه عواقــب أخــرى أكثــر تجــذرًا واســتمرارية؛ أشــدُّ

وطنيــة منــذ ســقوط اإلمبراطوريــة الرومانيــة حتــى التوحيــد، األمــر الــذي منــح األدب اإليطالــي طابعــًا 

إقليميــًا قويــًا.

وهكــذا ُيمّثــل تاريــخ األدب اإليطالــي فــي جــزء كبيــر منــه، تاريــخ المراكــز اإلقليميــة المختلفــة التــي تطــّور 

بهــا. فبداياتــه كانــت فــي النصــف األول مــن القــرن الثالــث عشــر مــع مجموعــة مــن الُشــعراء الموظفيــن 

فــي البــالط الصقلــي الثــري والمتنــوع لإلمبراطــور األلمانــي فريدريــك الثانــي، ومــن هنــا انطلقــوا إلــى 

وبواكتشــيو  وبتــرارك،  دانتــي،  الرتبــاط  كان  إذ  إيطاليــا ووســطها.  شــمالي  فــي  التجاريــة  المجتمعــات 

بفلورنســا دور فــي منحهــا مكانتهــا األدبيــة واللغويــة الثابتــة. وفــي أواخــر القــرن الخامــس عشــر، أصبحــت 

ــا. ــة علــى مســتوى إيطالي المركــز الرئيــس لــألدب والنشــاطات الفكري

لكــن هــذه الحــال لــم تــُدم طويــاًل،  ففــي القــرن الســادس عشــر أصبحــت فلورنســا العاصمــة الوطنيــة 

المؤّقتــة حتــى جــرى االســتيالء علــى رومــا عــام 1870، فاســتعادت مكانتهــا مجــددًا بوصفهــا مدينــة 

تجــذب الُكّتــاب والمفكريــن.

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان المركــزان األدبيــان الرئيســيان، همــا القوتيــن االقتصاديتيــن: ميالنــو 

ــًا فــي أدب اللهجــات يعــود إلــى العصــور الوســطى، فلطالمــا  وتورينــو. امتلكــت مدينــة ميالنــو تراثــًا قوي

الرئيــس  المركــز  الثامــن عشــر، فضــاًل عــن كونهــا  القــرن  المفكريــن والُكّتــاب مــن  أهــم  كانــت موطــن 

وأتباعهــا. اإليطاليــة  للرومانســية 

وبالبحــث فــي أكثــر فتــرات التاريــخ اإليطالــي الحديــث اضطرابــًا، وهــي الفتــرة مــن 1921 حتــى عــام 1943، 

حيــن كانــت دولــة فاشــية تحــت حكــم موســوليني، التــي أدت سياســاته إلــى هزيمــة عســكرية وحــرب أهليــة 

والمشــاركة فــي اإلبــادة الجماعيــة النازيــة وموتــه بطريقــة عنيفــة. غيــر أن القمــع الشــديد تحــت حكــم 

موســوليني، لــم يكــن بــذات القــدر فــي مجــال حريــة األفــراد الذيــن تمتعــوا بحريــة واســعة فــي المنــاورة 

لكتابــة مــا يريــدون وقولــه حتــى فــي مجــال السياســة طالمــا أن التشــكيك ال يطــال الدوتشــي نفســه.

فــي الفصــل التالــي الــذي حمــل عنــوان “التقليــد”، يتحــدث المؤلفــان فــي بدايتــه عــن قصيــدة “صبــاح”، 



6 األدب اإليطالي

التــي أطلقهــا الشــاعر جوزيبــي أونجاريتــي، فــي عــام 1917، حيــن كان جنديــًا يخــدم فــي الجيــش األيطالــي 

ضــد النمســاويين، وأصبحــت مــن أكثــر القصائــد شــهرة فــي ذلــك القــرن.

مــا تــزال هــذه القصيــدة ذائعــة الصيــت، وتحتفــظ بوقعهــا الخــاص بعــد مــرور أكثــر مــن تســعين عامــًا، وهــي 

بالتأكيــد ليســت مثلمــا يتوقــع القــارئ اإلنجليــزي، فليــس ثمــة شــيء عــن أســى الحــرب، مــع أن أونجاريتــي 

يكتــب بنفحــة مأســوية قليــاًل فــي بعــض القصائــد. وفــي المقابــل، تبــدو للوهلــة األولــى مجــرد تدوينــة أو 

بطاقــة بريديــة، ممهــورة بتاريــخ القريــة واســمها بالقــرب مــن مدينــة “أودن” حيــث ُكِتَبــت القصيــدة.

تغــزل أونجاريتــي، بأفــكار الحركــة المســتقبلية، التــي تنشــد الخــالص مــن النحــو، وعالمــات الترقيــم فــي 

الشــعر، لكــن يبــدو أنــه ســرعان مــا جــزم أن قصائــد الحركــة المســتقبلية، صاخبــة فــي معظمهــا وســريعة 

ــر أو مغــزى. دون عمــق كبي

ة  ة الشــعريَّ أصبــح أونجاريتــي، اســــمًا راِســخًا، جاعــاًل مــن تجربتــه نظريــة، زاِعمــًا أنــه عمــل علــى اســــتعادة القــوَّ

مــن” ، حيــث  ــعور بالزَّ للكلمــة المفــردة فــي مجموعتــه “البهجــة”، قبــل االنتقــال إلــى كتابــه الثانــي “الشُّ

ين وجددهمــا. ياغــة والــوزن الشــعريَّ اســتعاد الصِّ

، وهــو يفعــل ذلــك بشــكل تقليــديٍّ للغايــة.  ثــم يعــود أونجاريتــي، إللقــاء نظــرة عــــلى التــراث اإليطالــيِّ

ف علــى روعــة  ــعر اإليطالــي ُقُدمــًا فــي إعــادة صياغــة مــا ُكتــب ســــابقًا باســتمرار، للتعــرُّ فتاريخيــًا، مَضــى الشِّ

الماضــي، والبحــث عــن نمــاذج أقــدم وأقــدم، فــي حــال كانــت األقــرب إلــى متنــاول اليــد غيــر كافيــة.

ة،  ة فــي بعــض األحيــان، ومالــت إلــى تعزيــز االســــتمراريَّ ــه الرؤيــة الشــــخصيَّ ــة هــذا التوجُّ أعاَقــْت تقليديَّ

ــة عبــر القــرون.  والتماســــك النصــي، ومشــاركة القَيــم األدبيَّ

ــة  قليــد علــى اســــتيعاب الجديــد بشــــكل واٍع ضمــن رؤيتــه لألســــاليب األدبيَّ وفــي أفضــــل حاالتــه، عمــل التَّ

ر نفســــها ببــــطء مع الوقت. إذ ُوضع النمط األســــاسيُّ من جانب اآلباء المؤسسين  الموجودة التي تطوِّ

ــعر اإليطالــي، أمثــال: دانتــي وبــــتارك. اللــذان تميــزت أعمالهمــا باألصالــة بســبب اســــتيعابهما لــألدب  للشِّ

ــابق اســتيعابًا جمــًا.  السَّ

ــه امــرأًة ُتدعــــى  ــة حبِّ ة، فهــو يــــروي قصَّ إن أول كتــاب لدانتــي “حيــاة جديــدة”، قاِئــــم علــى تجربــة شــــخصيَّ
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م دانتــي شــرحًا لمســيرته بصفتــه شــــاعرًا  “بياتريتشــي”، وخــالل أحــداث الكتــاب وســرد قصــة حبــه يقــــدِّ

ــوت الرئيــس لمــا ســــيطلق عليــه الحقــًا اســــم )األســلوب  ــى أصبــح الُمبــِدع والصَّ ــة حتَّ قليديَّ مــن بداياتــه التَّ

ــــعر الغنائــي التوســكاني  الجميــل الجديــــد( الــذي بواســــطته نقــل هــو وصديقــه “جيــدو كاڤالكانتــي” الشِّ

ة جديــدة. ــيقيَّ ــة وموســ إلــى آفــاق فكريَّ

تجلــت ديناميــة أعمــال دانتــي، الحقــًا لــدى بتــرارك، الــذي كتــب لجيــل كامــل بعــد دانتــي، وشــَعَر أنــه ُملــزم 

ــاب اآلخريــن، غيــر أن بتــرارك لــم يبــِن  عامــل مــع وقــع حضــوره المهيــب، وأيضــًا مــع عــدد كبــــير مــن الكتَّ بالتَّ

ده ككاتــــب؛ فمعظم كتاباته باللغة الالتينية،  اًل تأكيد تفرُّ ة على نســــق دانتي، ُمفضِّ لنفســه أصواًل شــعريَّ

عــة ُمشــبعة بقراءتــه ومرتبطــة بشــخصيته، بــــما فــي ذلــــك ملحمتــــه “إفريقيــــا”  وهــــي أعمــال ضخمــة، متنوِّ

التــــي تتنــاول ظاهريــــًا نضــال رومــا مــن أجــــل هزيمــة هانيبعــل فــي أواخــر القــــرن الثالــث قبــل الميــالد، لكنهــا 

ــة.  ــــة والروحيَّ فــي الوقــت نفســــه ســــاحة ُيناقــش فيهــا بتــرارك معضالتــــه ومعضــالت معاصريــه األدبيَّ

مــه باللغــة اإليطاليــة. وهــو إعــادة مظفــرة لدانتــي  وينطبــــق الشــيء ذاتــه علــى شــــعره الغنائــيِّ الــذي قدَّ

وأســالفه، شــكلت نمطــًا وأســلوبًا لــم يتمكــن الشــعراء الالحقــون مــن تجاهلــه.

اعتمــد شــعراء آخــرون أســلوب بتــرارك فــي أثنــاء حياتــه، واســتمروا فــي ذلــك علــى مــدى المئــة ســنة 

هــم اســتمروا فــي اعتقادهــم،  ــة، ويعــود ذلــك إلــى أنَّ اليــة أو قرابــــة ذلــك، وفعلــوا هــذا بطريقــــة اختياريَّ التَّ

ة، وأنَّ الكتابــة  ــيكيَّ ــة الكالســ ــعر والخطــاب الفكــريِّ كانــت الالتينيَّ كمــا بتــرارك، أنَّ الحامــل الحقيقــيَّ للشِّ

ــلية. د تســ ــــة كانــت فــي أفضــل األحــوال مجــرَّ بالعاميَّ

ــه لــم يُعــــد باإلمــكان بعــــد اآلن  ــــادس عشــر، ظهــر رأٌي يفــــضي إلــى أنَّ ومــع ذلــــك، ففــي بدايــــة القــرن السَّ

ــة. ــــة أن تخــرج مــن رحــم اإليطاليــــة العاميَّ ــــة، ويمكــن للكتابــات الُمهمَّ االعتمــاد علــى الالتينيَّ

كمنــت المشــــكلة فــي تحديــــد نــوع المكتــوب والمحكــيِّ الــذي يجــب اعتمــاده. والمــــشروع الــذي غلــَب فــي 

ــة، والعالــِم اإلنســانويِّ الشــاعر، الــذي  نهايــة المطــــاف كان مشــروع بيــــتو بيمبــو، وهــــو كاردينــال مدينــة البندقيَّ

قــا  ــر باإليطاليــة قــد حقَّ ــعر والنثَّ ــة” تقــول: إذا كان الشِّ ــري “كتابــات حــول اللغــة العاميَّ ــة فــي كتابــه النثَّ م نظريَّ قــدَّ

ــــاب، علــى غــرار أفضــل مــا كان يــري فــي اللغــة الالتينيــة. قــًا، فــــال بــدَّ أنهمــا حاكيــا أعمــااًل ألهــم الكتَّ تفوَّ

ــن اإليطاليــون فــي شــــبه  ز هــذا المشــروع تأثيــره علــى المســــار الالحــق لــألدب اإليطالــيِّ حينــذاك، وتمكَّ عــــزَّ

ــــعر الالتيني  ــدة، بقــــدر مــا تعلمــوا نظــم الشِّ ــة جيِّ الجزيــرة اإليطاليــة، مــن أن يتعلمــوا كتابــة ســــوناتات إيطاليَّ

اســع عشــر، يجيــدون كال األمريــن. ــد، وكانــوا حتــى نهايــة القــرن التَّ الجيِّ



8 األدب اإليطالي

رغــم مــا قّدمــه بتــرارك إلــى األدب اإليطالــي، إال أنــه لــم يكــن كافيــًا ليكــون نموذجــًا أو ُملهمــا للقــرن 

ــبة إلــى  ــدًا بالنسِّ اخــب، ناهيــك عــن القــرن الــذي يليــه؛ بــدا شــعره متكلفــًا ومقيَّ ــوري الصَّ اســــع عشــر الثَّ التَّ

ف مع الظروف  ــــة ضعيفة من حيث التكيُّ ة وما بعدها، ومســــيرته المهنيَّ القارئ في المرحلة الرومانســــيَّ

عــاة.  ومتطلبــــات الرُّ

ــة  ة، وأدبيَّ ــة، وسياســــيَّ ــي، مقّدمــًا دروســــًا أخالقيَّ ومكاَنــه حــلَّ دانتــي؛ ذلــك البطــل الــــذي عانــى مــن النفَّ

ــه  ــة علــى أنَّ طقــة باإلنجليزيَّ ــــاعر المعاصرْيــن. إذ ُينظــــر إلــى دانتــي فــي البــالد الناَّ ــة للمواطــن والشَّ ـّ جمـ

، لكــن  ــع رؤيــة تأثيــره فــي كل مــــكان فــي األدب اإليطالــيِّ ، ونتوقَّ ة شــامخة فــي األدب العالمــيِّ شــخصيَّ

ــة فــي العقــود التــي  ــة بتأثيــر مــن الكوميديــا اإللهيَّ فــي الحقيقــة، ُكتبــت العديــد مــن القصائــد التعليميَّ

أعقبــت وفــاة دانتــي مباشــرة.

لكــن هــذا التأثيــر تالشــــى فيمــا بعــد، فقصيــدة دانتــي ال تنســجم وال تبتكــر نوعــًا أدبيــًا، فضــاًل عــن أنهــا لــم 

غــم مــن ُســموِّ فكــره، فــإنَّ طريقــة  . وعلــى الرَّ وق الكالســيكيِّ تكــن تتماَشــى مــع األفــكار المقبولــة للــذَّ

دانتــــي فــي الكتابــة لــم تتوافــق مــع رؤيــة بيمبــو لألســــلوب الرفيــع، وال يعنــــي هــذا أن دانتــي ُنســِي فــي 

ــة مــن غــزارة ُشــروحات الكوميديــا، التــــي أخــذت في  القــــرون التــي تَلــت وفاتــه مباشــرة، فمكانتــه تظهــر جليَّ

ت حتــى عصــر النهضة. ــــة واإليطاليــة بعــد أقــل مــن عشــر ســــنوات علــى ظهورهــا، واســتمرَّ الظهــور بالالتينيَّ

ــــة “القدس  ــــو الملحميَّ إلى ذلك يتناول المؤلفان ما ُيعرف بـ “النظرية”؛ ويعرضان قصيــــدة توركواتــــو تاسُّ

رة” التــي نشــرت عــام 1581، دون موافقتــه، وظلــــت قصيــدة غيــر ُمنتهيــة فــي نظــره، طيلــة الفتــرة  المحــــرَّ

ــة بســــبب جنــون العظمــة الــذي بــدا  التــي ســــَجنُه فيهــا، آخــــر دوق لفيــرارا، فــي ملجــأ لألمــــراض العقليَّ

واضحــًا فــي ســــلوكه.

حــة  ــة” دقيقــة وُمنقَّ ” وهــو مناقشــة “نظريَّ ــــعريِّ ســــَبَق هــــذه القصيــدة كتــاب “خطابــــات حــول الفــن الشِّ

ــــخة األولــى مــن  ، واألســــلوب. جــرت بعــد ذلــك مراجعــة هــذه النسُّ لموضــــوع الملَحمــة، والبنــاء اللغــويِّ

ــــع فيهــا بشــكل مُحكــم، لتخــرج إلــى العلــن عــام 1594 تحــت عنــــوان “خطابــات حــــول  “الخطابــات” والتوسُّ

ــــة”، مبــــاشرة بعــــد قصيــدة القــــدس الُمحتلــة. القصيــــدة البطوليَّ

انيــة هــي  ــة متشــــابهة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي كتابــي “الخطابــــات” ، فــإنَّ القصيــدة الثَّ ريَّ غــم مــن أن النظَّ عــــلى الرَّ

ة فــي القصيــــدة األولــى “المحــــّررة” لــم  ــة مــن القصيــدة األولــى: فثمــة عناصــر رئيســــيَّ ريَّ األقــرب إلــى النظَّ
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تفســرها َّالنظريــة، وهــذه العناصــر مختزلــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي القصيــدة الثانيــة “المحتلــة”. ونتــَج عــن هــــذا 

ــيٍر،  ــكٍل كبــ انيــة، ُتقــرأ اليــوم بشــ ــدة، ال الثَّ ــخة األولــى مــن القصيــ طبيــق أنَّ النسـ ــة والتَّ التبايــن بيــن النظريَّ

ــي مصــدر  ــا النظريــة فــي القصيــدة، هــ رهــ ــو: فالخصائــص التــي لــم تفسِّ ــ ــذ زمــن تاسُّ ــْت منــ ولطالمــا ُقرِئ

ــعر. اء إلــى الشِّ رئيــس لجــذب القــرَّ

ــة وأســــهمت فــي إنتــاج أدٍب عظيــــم. وكثيــرًا مــا جــــرى تقديــم هــذه  ــو بجودتهــا الفكريَّ ــات تاسُّ ــزت نظريَّ تميَّ

ــــة، بــل  ســات تعليميَّ ــة الجديــدة، وهــي ليســــت مؤسَّ ســــات األكاديميَّ النظريــات ومناقشــــتها فــي المؤسَّ

ة ُمكتســبة أثــَرْت عمومــًا قاعــدة  تجمعــات للكتــاب والمفكريــن، كانــت بمثابــة منابــع لثقافــة كالســيكيَّ

اإلبــداع والتقليــد .

ــدة”،  ــي “الحيــاة الجديــ يــن، إلــى كتــاب دانتــ ــاب اإليطاليِّ ــ ــير فــي األدب مــن جانــب الكتَّ نظــ ــود تاريــخ التَّ يعــ

، لكنــه فــي الوقــت  ــتعاديٌّ ريــة الالحقــة. إن التفكيــر هنــا اســ وقــد جــرى توضيحــه بعمــق فــي أعمالــه النثَّ

نفســه يبــدو كأنــه نقطــة انطــالق لدفــع المزيــد مــــن الحــركات إلــى األمــام، وأكثــر النقــاط إثــارة للدهشــــة 

ــــابق، والســــيما ما يخصُّ اللغــــة  ــــل اختالفــًا جذريــًا عــن عمــل دانتــي السَّ ــة” التــي تمثِّ هــــي “الكوميديــا اإللهيَّ

ــو أيضــًا.  والموضــوع، حيــث تتســع الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق أكثــر مــن حالــة تاسُّ

ــق بالكتابــة  ــة مــا يتعلَّ طبيــق، مــع بتــرارك وبوكاتشــــيو، أكثــر التباســــًا، وبخاصَّ ــة بالتَّ تغــدو عالقــة النظريَّ

اريــخ والفلســــفة عبــر  ــعر الكالســــيكيِّ بعضــًا مــن ِســمات التَّ غ بتــرارك امتــالك الشِّ ــة. لقــد ســوَّ بالعاميَّ

ــعر  ناغــــم الجوهــريِّ بيــن الشِّ ــن مــــن تقديــم فكــرة التَّ ــيو تمكَّ أويــل األليجــوري، حتــى إنَّ بوكاتشــ ــعار التَّ ِشــ

نظيــر علــى كتاباتــه. ـــوع مــن التَّ ــق هذاالنَـّ ــه لــم يطبِّ الكالســــيكيِّ والالهــوت، ومــع ذلــك، فإنَّ

ــــعر  ويـجـــب النَظــر إلــى كتابــة بتــرارك بمعــزل عــن آرائــــه حــول الــوزن، واألســــلوب، والموضــوع فــي الشِّ

ــا يكتــب بتــرارك  ــيو، فغالبــًا مــ ــرد القصصــي فــي أعمــال بوكاتشــ ــة للسَّ ، مثلمــا ُتعامــل أيُّ نظريــ اإليطالــيِّ

ــوى  ــاس آخــر ســ ــه ال يرتكــز إلــى أيِّ أســ ــواء، كمــا لــو أن عملــ ــة واإليطاليــة علــى حــد ســ ــه بالالتينيَّ أعمالــ

ــة،  عبيــر عــن الــذات. وتظهــر الكتابــات الالحقــة فــي القــرن الخامــس عشــر، وهــي بالعاميَّ الحاجــة إلــى التَّ

ــى دانتــي. ــه إل ــذا المنحــى من ــرارك وبوكاتشــيو فــي هــ ــى بت أقــرب إل

الــي، أثبــت أنــه متيــن علــى نحــو الفــٍت، ويرجــع  ريــح القاعــدة فــي القــرن التَّ نظيــر الصَّ لكــن عندمــا أصبــح التَّ

ب مــن الواقــع، وقــد  ون تعبيــرًا عــن ردِّ الفعــل أو التهــرُّ ــات؛ األمــر الــذي عــده الرومانســــيُّ ذلــك إلــى األكاديميَّ
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ــــابع عشــر. ــة ديــال أركاديــا والمذهــب األركادي الــذي نشــــأ منذ أواخر القرن السَّ أشــاروا تحديــدًا إلــى أكاديميَّ

مــن النظريــة ينتقــل بنــا الكتــاب إلــى السياســة، مســّلطًا الضــوء علــى روايــة “محادثــة فــي صقليــة” التــي 

كتبهــا إليــو ڤيتورينــي، فــي فلورنســا عــام 1937، وكان قــد مــّر علــى وجــود النظــام الفاشــي فــي الســلطة 

نحــو عقــد ونصــف العقــد، ومــا زال يتمتــع بقاعــدة كبيــرة مــن الدعــم الشــعبي.

ة، لكــن أيَّ شــيء مناِهــض للفاشــية جــرى إخفــاؤه أو تشــفيره،  تعــــد “محادثــة فــي صقليــــة” روايــة سياســــيَّ

بعــات الالحقــة بعد ذلك في  ولــم يواجــه ڤيتورينــي صعوبــــة فــي نــــشر الكتــاب عــــام 1938، ثــم جــــاءت الطَّ

أثنــاء ســــنوات الحرب.

كانــت الُمراجعــات التــي ُنشــرت فــي الجرائــد والمجــالت الفاشــــية الرئيســــية ُمرضيــة بشــــكل عــام. وتــدور 

ــاصر  ــرد، ظهــرت العنــ م السَّ مــا تقــدَّ ــة والغنائيــة، وكلَّ ــة التــي يميــل إلــى المجازيــ ــ حــول طريقــة ســرد القصَّ

ــة الضعيفــة فــي  ما فــي الفصــول الختاميــة التــي تطيــح تمامــًا بالواقعيَّ ــيَّ ــة والعجائبيــة أكثــر، والســ الرمزيَّ

ــوري، فــي  ــر الثَّ غيي ــد، باتجــاه الحاجــة إلــى التَّ ــة بإصــرار متزاي ــة. وفــي الوقــت نفســه، تعــود الرواي االفتتاحيَّ

ياســة.  األفــراد والسِّ

ــة، كمــا يشــير إلــى الطريقــة غيــر  ــة وقويَّ وأتــاح اســتخدام ڤيتورينــي لتقنيــات الحداثــة، أن تبقــى الروايــة ثريَّ

 . المباشــرة التــي نــأت بهــا الروايــة عــن الواقــع السياســيِّ

 ، وفيــق بيــن مــا هــو ســــياسيٌّ ومــا هــو أخالقــيٌّ ــة التَّ ياســة واألدب، وكيفيَّ لطالمــا كانــت المواءمــة بيــن السِّ

أســئلة متجــددة فــي األدب اإليطالــي، تقــف فــي وجــه خلفيــة الفكــر والمرِجعيــة الكالســيكيين. وربمــا 

ــاب األمريكييــن  يكــون مــن الُمفاجــئ، أن “محادثــة فــي صقليــة” قريبــة إلــى دانتــي أكثــــر مــن قربهــــا إلــى الكتَّ

مــــن أمثــال همنجــواي الــذي كان ڤيتورينــي نفســــه معجبــًا بــه. 

ات باعتبارهــا غيــر منفصلــة بعضهــا  ، وتحقيــق الــذَّ ، والتنويــر الســــياسيِّ م األخالقــيِّ إن رؤيــة ڤيتورينــي للتقــدُّ

عــن بعــض، مماثلــة لقناعــة دانتــي فــي األســــاس، مشــــفوعة بتقليــــد فكــريٍّ قديــــم يعــود إلــى أرســــطو، 

فالمعاييــر األساســــية نفســــها تنطبــق علــى حيــاة األفــــراد مثلمــا تنطبــق علــى حكومــات الــدول: ذلــك أنَّ 

مهمــة الحاكــم فــي المقــام األول تمكيــن النــاس مــن عيــش حياتهــم بنزاهــة، بغيــــة إدراك هبــات الفضيلــة 

ة. التــي هــي جــزء أساســي مــن طبيعتهــم البشــريَّ
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دة من  ة، المجــــرَّ واية الحزبيَّ ُتمّثل الخمســــينيات والســــتينيات ذروة الرواية اإليطالية السياســــية، وُتظهر الرِّ

غــــار”.  معضــالت االلتــــزام، حيويــة جديــــدة فــي روايــة الســــيرة الذاتيــــة للويـجـــي مينجيللــــو “المعلمــون الصِّ

أمــا روايــة “جونــي الحزبــي” التــي قّدمهــا بيبــي فينوليــو، فُكتبــت بمزيــج غريــب مــن اللغتيــن اإليطاليــة 

ــًا صريحــًا فــي  ياســة موضوعــًا جدلي ــا. وأصبحــت السِّ ــات بطلهــا وكاتبهــ ــة يتوافــق مــع اهتمامــ واإلنجليزي

عمــل ليونــاردو شاشــا، حــول المافيــا والفســــاد الســــياسي، ال فــي صقليــة فقــط، وإنمــا فــي إيطاليــا، 

ــين  ــات، ودامغتــ كري ــين مثيرتيــن للذِّ ــة” و”لــكل امــرئ نصيــب”،  روايتــ ــأسِره. وُتعــد “يــوم البومــ ــم بــ والعال

للجريمــة المنظمــة فــي البلــدات الصقليــة الصغيــرة، وعالقتهــا بالســــلطة السياســية علــى المســــتوى 

العالمــي والمحلــي

بالعــودة إلــى القــرن الســادس عشــر، نجــد أن نيكولــو ميكياڤيلــي، أعطــى المناقشــات التــي دارت حــول 

الُحكــم منحــى ثوريــًا عبــر االعتــراض بشــــكل أساســي علــى االرتبــاط الكالســــيكي بيــن األخــالق والسياســة، 

ُمســتبعدًا الِقيــم المســــيحية كونهــا تثقــل كاهــل الكنيســة وتعاملهــا ككيــان ســــياسيٍّ بحــت، وجامعــًا 

ــة للتاريــخ المعاصر. وظهــرت عباراته األكثر  روس العمليَّ الدراســــة اإلنســانوية للماضــي الكالســــيكي مــع الــدُّ

ولــة، وتمســك  دًا للدَّ ــير”، وهــو أطروحــة قصيــرة حــول كيــف تصبــح حاكمــًا متفــرِّ فــًا فــي كتابــه “األمــ تطرُّ

ــلطة حالمــا تســنح لــك الفرصــة. بزمــام السُّ

ينهــض الكتــاب علــى مفهــوم “الفضيلــة” باعتبارهــا قــدرة فعالــة، يمكــن أن تصبــح قاســية وغيــر أخالقيــة 

جربــة والتاريــخ، فاألفــــكار التقليديــة للخــــير  ــب األمــر، وقــد أثبتهــا ميكاڤيلــي باســــتحضار دروس التَّ إذا تطلَّ

يمكــن أن تحمــل عواقــب وخيمــــة للحاكــم والمحكــوم.

ة “األميــر” مــن قناعــة ميكاڤيــــلي بالحاجــة إلــى قيــادة سياســــية قويــة تجابــــه  ربــــما انبثقــت اســــتبداديَّ

أيضــًا  وانعكســــت  عشــر.  الخامــس  القــرن  نهايــة  منــذ  اإليطاليــة  الشــــؤون  فــي  األجنبيــة  التدخــالت 

االضطرابــات الناشــــئة وعــدم االســــتقرار فــي إحساســه الدقيــق باألحــداث غيــر المتوقعــة، متجســــدة فــي 

ــف  هيئــة “الحــظ أو الطالــع” وارتباطــه بــأنَّ المطلــب األساســي للفضيلــة السياســية هــو القــدرة علــى التكيُّ

ــرة باســتمرار.  مــع المطالــب المتغيِّ

ــس اضطرابــات ذلــك العــــصر فــي أعمــال عــدة ُكتــاب آخريــن، منهــم اثنــان مــن أشــهر معاصــري  ويمكــــن تلمُّ

ل بالعوالــم  ميكاڤيلــي، همــا: كاســتيليوني، وأريوســــتو، اللــذان قــد يظهــر كالهمــا مهتــــمًا فــي المقــام األوَّ

ــة إلــى  ــتيليوني يوافــق ميكاڤيلــي إلــى حــدٍّ بعيــد فــي تأكيــد الحاجــ ــة، لكــن كاســ المثٍاليــة أو غيــر الحقيقيَّ
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وجيه الســــياسي الســــليم. أما عالم أريوســتو، الفروســي، فمحكوم  ضليل، كما الحاجة إلى التَّ التكّيف والتَّ

باالحتمــال، والُمصادفــة، وقــوى ســحرية متقلبــة ُتحاكــي الحــظ لــدى ميكاڤيلــي، ويخفــق جميــع فرســــانه 

غــم مــن براعتهــم. مــــرارًا وتكــرارًا فــي فهمهــا علــى الرَّ

ــن أســماء  ــز للفكــر السياســي اإليطالــي يتبــع ُخطــى ميكاڤيلــى وجويتشــارديني، يتضمَّ ثمــة تقليــد مديــد ومميَّ

مثل باولو ساربي، وبيــتو جيانوني، وشــيزاري بيكاريــا. ومع ذلك، لم تظهر مُجّددًا األعمال األدبية األساسية 

ذات المحتــوى السياســي المهــــم حتــى نهايــة القــرن الثامــن عــــشر. وبحلــول ذلــك الوقــت، كانــت أفــكار التنويــر 

ــــخ فــي الشــــمال وفــي نابولــي، وكانــت حركــة توحيــد إيطاليــا والرومانســية تلوحــان فــي األفــق. تترسَّ

ــة، وشــــارك الرومانســــيين  نويــر فــي ميالنــو، وقــــد اعتنــق الكاثوليكيَّ يعــّد أليســــاندرو مانتســــوني، ثمــرة حركــة التَّ

ــم أيضــًا، مــــا كان ممكنــًا تحقيقــه فــي األدب، ُمضفيــًا الصبغــة السياســــية والثقافيــة  تطلعاتهــم، وهــو َمــن قيَّ

تــه ككاتــب تأتــت مــن مزجــه المبــادئ  ــر اإليطالــي، فــإنَّ قوَّ للبلــد. وبعيــدًا عــن أهميتــه، بالنســــبة إلــى النثَّ

ــًا. ــيحية، ومــن إيجــاد توافــــق حقيقــي بينهــا جميعــ ــة والرومانســّية بمعتقداتــه المســ الكالســيكية والتنويريَّ

تأثيــر العلمانيــة فــي األدب اإليطالــي، هــو قضيتنــا التاليــة؛ إذ يــورد المؤلفــان أن تأثــــير العلمانيــة فــي 

األدب اإليطالــي ســــبق تأثيــر فرويــد ودارويــن فــي الفكــر والمعتقــد المســيحيين بوقــت طويــل، مــع صبغــة 

ــع أنهــا تعــود إلــى الكاتبيــن، ســــڤيڤو وبيراندللــو. كمــا أن اعتنــاق مانتســــوني للكاثوليكيــة  تشــاؤمية، ُيتوقَّ

أمــر اســــتثنائي لكاتــب مهــم فــي القــرن التاســع عشــر، وهــو يتناقــض مــع إلحــاد أعظــم شــاعرين إيطالييــن 

مــن المذهــب الرومانســي.

ــاب اإليطالييــن، مــع مــا يرافقهــا مــن شــــك وعدائيــة تجــاه األفعــال السياســــية للبابويــة والكنيســة،  علمانيــة الكتَّ

تعــود إلــى قبــل ذلــك بكثيــر، وإن تعايشــــوا مــع المعتقــد والممارســــة الدينيــة بدرجــاٍت ُمتفاوتــة. دانتــي هــو 

الســابِقة الالفتــة فــي هــذا اإلطــار. لقــد وجــَد فــي أرســطو المبــدأ، وأســاس الفلســفة القديمــة، التــي تفــــضي إلــى 

أنَّ هــدف الحيــــاة يتحقــق باســــتخدام العقــل البشــري، طالمــا أن العقــل هــو أميــــز مــا يمتلكــه الجنــس البشــري.

ــع القــرن  ــدأت فــي عصــره، ونضجــت فــي مطل ــانوية، التــي ب ــى الحركــة اإلنســ ــة دانتــي، إل ــع علماني تتطلَّ

ة وتدريســــها فحســــب،  قافــة الكالســــيكيَّ الخامــس عشــر. ولــم يكتــِف اإلنســــانويون بدراســة اللغــــات والثَّ

ين، جاعليــن منهــــا  بوا أيضــًا المواقــف والمبــادئ الدنيويــة واألساســــية للكتــاب الكالســــيكيِّ وإنمــا تشــرَّ

ــم. ــة واألخــالق والتعلي ــخ والسياســ ــاس لكتاباتهــم الخاصــة حــول التاري األســ
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جــوا بهــا الهتماماتهــم  كان إنســانويو القــــرن الرابــع عــــشر حذريــن بشــــكل عــــام فــي الطريقــة التــي روَّ

الكالســــيكية، وكانــوا مهتميــن بتبريرهــا فــي وجــه االعتراضــات الدينيــــة المحتملــة. ومــن ذلــك أن بتــرارك، 

عاليم المسيحية. عى أن األدب الكالسيكي يدعم بطريقة أو أخرى التَّ ة، ادَّ ضة الكالســيكيَّ الذي قاد النهَّ

ــة الرئيســيين فــي مطلــع  ــاب العاميــة الثالث ــر لــدى كتَّ ــيتم مجــددًا تأكيدهــا بقــوة أكث هــذه العلمانيــة ســ

قافــة اإلنســــانوية  القــرن الســادس عشــر: ميكاڤيلــي، وكاســتيليوني، وأريوســتو، وجميعهــم جعــل مــن الثَّ

وأنمــاط التفكيــر عوامــل مؤثــرة فــي كل شــيء كتبــوه.

ــائد فــي أدب القــــرن العشــرين، لكــن المســــتغرب  ليــس مــن الُمســــتغرب أن تظــل العلمانيــة االتجــاه الســ

حقيقــًة ســــوداوية الُكّتــاب المســتمرة، معربيــن عــن وجهــة نظــر ســلبية جــدا للحيــاة فــي القــرن العشــرين، 

رغــم القناعــة الغالبــة بــأن األدب قــادر علــى التعامــل معهــا.

ــن  ي ــاب اليهــود العلمانيِّ ــ ــة؛ ومــن الكتَّ ــين عــن الحداث ــن المتحّمســ ــد المتحّدثي ــا مــن أشــ ــو موراڤي كان ألبرت

تمامــًا. ُنشــرت روايــة موراڤيــا األولــى “الالمبالون”عندمــا كان فــي الثانيــة والعشــرين فقــط مــن عمــره، 

ــطة المعاصريــن.  ورســــم فيهــــا صــورة متعنتــة عــــن الالمبــاالة األخالقيــة وفتــور شــــباب الطبقــة المتوسِّ

وايــة ُمناهضــة للفاشــــية، واســــتمر موراڤيــــا فــي كتابــة بعــض األدب الملتــزم ثقيــل الوطــأة نوعــًا  ُعــدت الرِّ

مــا، باإلضافــة إلــى تمجيــد نشــاط الطبقــة الفقيــرة، لكــن موضوعــه األساســي كان دائمــًا »فســاد« الطبقة 

ــطة، كمــا عاينــه هــو.  المتوسِّ

ــة الكاتــب هــي ببســاطة  ــان فــي العصــر الحديــث، ومهمــ ــة الطبيعيــة لإلنســ لقــد كتــب أن اليــأس هــو الحال

مواجهــة هــذا اليــأس بجعــل االغتــراب الحديــث موضــوع عملــه. ويبــدو أنَّ الحــل الوحيــد هــو بطريقــة االنفصال 

التــي جــرى طرحهــا فــي روايتــي “الســأم” و”االنتبــاه”، اللتيــن بلــغ فيهمــا الراويــان فــي نهايــة المطــاف حالــة مــن 

عامــل معهــا بــأي طريقــة. نــا مــن التَّ التأّمــل المســالم وعــن ُبعــد للمواقــف اإلنســانية التــي لــم يتمكَّ

ــــعور بــــأن االلتــــزام األدبــيَّ  ــدد بالتحديــد، بــات موراڤيــا -الحقــًا- شــــبيهًا بكالڤينــو، فــي الشُّ فــي هــذا الصَّ

فــي العالــم الحديــث يتحقــــق بتمثيــــل مشــــاكله العامــــة، ال بمنــــاصرة حــزب أو إيديولوجيــا.

بتتبــع المراحــل المختلفــة، نجــد أن األدب اإليطالــي أّكــد بشــــكل فعــــال منــذ العصــور الوســــطى ومــــا تــال ذلك 
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ته عــن الســلطات الكنســــية، وتوّجــب عليــه أن يناضــل كثيــرًا ليحصــل علــى هــذا االســــتقالل، أيــًا كان  اســتقالليَّ

وافــق مــع الكنيســة صعبــة. خــذه، وتحديــدًا بعــد أن وجــد طريــق التَّ الشــــكل القاتــم الــذي قــد اتَّ

عــن المــرأة، فــي األدب اإليطالــي، يقــول المؤلفــان: إنَّ وصــف دانتــي لجمــع شــــمله األخــــير مع بياتريتشــي، 

ــــة فــي الكوميديــا اإللهيــة، فضــاًل عــن كونهــا األكثــر إثــارة  لهــو إحــدى أكثــر اللحظــــات تأثيــرًا وغنــًى ودراميَّ

هشــة. لقــد ُأقنــِع دانتــي بالقيــام برحلتــه عــــبر الجحيــم، ألن مرشــــده “ڤرجيــل”، تلقــى تعليماتــــه مــن  للدَّ

بياتريتـــشي، إذن، مــا يقــوده هــــو فِكرهــا. هــذا الُمقتبــس مــن الكوميديــا اإللهيــة الــذي أشــار إليــه المؤلفــان 

يبــرز حضــور المــرأة فــي األدب اإليطالــي منــذ قــرون بعيــدة.

علــى صعيــد الكتابــة والعمــل األدبــي؛ فــي مطلــع القــرن الخامــس عشــر، إن لــم يكــن قبــل ذلــك، بــدأِت 

مــات يــزددن عــددًا، وأخــذن يكتبــن وينشــرن بأســــمائهن. وفــي الوقــت الــذي ظــل فيــه  ــــاء المتعلِّ النسِّ

ــاء المعاصــرات وجميــع مواضيــع الحــــب  اإلنســــانويون ملتزميــن بالالتينيــة إلــى حــٍد كبيــر، وبعيديــن عــن النسِّ

ــيع نطــاق تعليــم الفتيــات.  فــي األدب، كان ثمــة تيــار لديــه تصــور جــاد عــن توســ

ة إلثــارة  ــخصيَّ ة الشــ ــرن الخامــس عشــر، وامتلكــن قــوَّ مــن الالتينيــة فــي القــ ــيدات تعلَّ ثمــة قلــٌة مــن الســ

ــورا  ــابة لــ ة الشــ ــيَّ ــة البريشــ ضــن، كمــا حصــل مــع الكاتب ــهن، مــع أنهــن تعرَّ ــوية باهــرة بأنفســ نقاشــات نســ

تشــريتا، إلــى انتقــادات شــــديدة لقيامهــن بذلــك.

كانــت معرفــة القــراءة والكتابــة ُمنتشــرة بيــن نســــاء الطبقــات العليــــا، وجعلــت الطباعــة مــــن العاميــة 

ــًا تنتشــر علــى نطــاق  ــة المتشــكلة حديث ــرارك، وأخــذت اللغــة اإليطالي ــة بت ما عامي ــًا، وال ســيَّ نموذجــًا أدبي

ــهن. ــشره بأنفســ ــي البتراركــي ونــ ــعر الغنائــ ــ ــع، وبــدأت النســاء حينهــا فــي كتابــة الشِّ واســ

ــــالي، أطروحات  ســــطرت كاتبات، بحلــــول نهاية القرن السادس عشر وفي العقــــود األولى من القــــرن التَّ

فــت فينيســية هــي موديســتا بوتســــو  وحــوارات جدليــة لــم تلــَق إال مؤخــرًا االهتمــام الــذي تســــتحقه، وألَّ

ــــعَر، تحــت اســم مســتعار،عندما كانــت شــــابة صغيــرة، لكنهــا توقفــــت فعليــًا عنــد  دي تســــورسي، الشِّ

واج. وعــادت الحقــــًا إلــى الكتابــة. الــــزَّ

ــاء ضّيقــًا، ولــم تظهــر ســوى بضــع شــــخصيات، علــى مــــدار القرنيــن التاليــــين.  بالفعــل، كان مجــال كتابــة النسِّ

نظمــت بعــض النســــاء النبيــالت الشــــعر، أو عقــدن صالونــــات أدبيــة فــي القــرن الثامــن عشــر، وغــدت أخريــات 
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ــة منهــن كنَّ صحفيات ناجحــــات.  مشــــهورات حتــى خــارج إيطاليــا نظــرًا إلــى أدائهــنَّ فــي االرتجــال الشــعري، وقلَّ

رَن عن لحظات التغيير الحاســمة  فــي العصــر الحديــث، ُتعــد نتاليــا جينزبــرج، إحــدى أفضــل الكاتبــات الالتي عبَّ

ة، ومــع ذلــك  فــي المجتمــع اإليطالــي مــن األربعينيــات حتــى الســبعينيات، وقــد أعلنــت أنهــا غيــر نســويَّ

ِكــور. نظــرت إلــى األمــور مــن وجهــة نظــر مغايــــرة تمامــًا عــن منظــور معاصريهــا الذُّ

ــــاب األوروبييــن اآلخريــن أكثــر مــن تطّلعهــــا إلــى التقليــد اإليطالــي عندمــــا  تطلعــت جينزبــرج، إلــى الكتَّ

ــر عــن نفســها. كمــا تنطــوي رواياتهــا المبكــــرة والمتأخــرة علــى كثيــر مــن التشــــاؤم العميــق فيمــا  كانــت تعبِّ

حديــد، شــــيئًا أكثرإيجابيــة.  يخــص العالقــات البشريــــة، لكنهــا أضفــت فــي روايتيهــا األخيرتيــن، علــى وجــه التَّ

ــزل”.  وهما”عزيــزي ميشــيل” و”المدينــة والمنــ

الروايتــــان مكتوبتــان علــى شــــكل رســــائل، حــول العالقــات ضمــن عائلــة ومجموعــة مــن األصدقــاء، وهــي 

تســتغل اإلمكانــات الكاملــة لهــذا النــوع لتنقــل مشــــهدًا متشــــظيًا ومتناقضــًا لهــذه العالقــات. 

إلــى ذلــك، أّكــد المؤلفــان، أن حالــة التكافــؤ الجندريــة، رســخت نفســها علــى مــدى العقــود الثــالث الماضيــة 

ــعراء  ــا ككل، فبعــض أهــم الشــ ــة للواقــع فــي إيطالي ــي، بطريقــة قــد ال تكــون مماثل فــي األدب اإليطال

البارزيــن الذيــن ظهــروا علــى مــدار الســنوات العشــرين الماضيــــة، أو مــــا يقــارب ذلــك، كانــــوا مــن النســــاء.

هــؤالء النســاء ِملــن إلــى إدخــال أفــكار الشــــعر المعاصــرة المرتبطــة بالفكــر النســــوي علــى نحــو خاص، مثــــل: 

تجربــــة التهميش، والبحــــث عن بدائل للغــــة والفكر األبوي. وعلى غرار بعــــض معاصريهن الذكور، فإنهن 

عملــن للســــيطرة علــى األمزجــــة الفكريــة التــي تســــتحضرها شــريحة واســــعة مــن القــراء مــن كال الجنســين 

فــي الغــرب الحديــث.

 




