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  :مقدمه
  

مجموعه مطالبي كه در اين كتاب شاهد آن هستيد، مطالبي است كه جسته و گريخته در وبالگ يا فارومهاي 
اقدام به جمع آوري آنها نمايم كه نهايتا به فرصتي شد تا براي دسترسي ساده تر دوستان . مختلف نوشته ام

نظرات خود را به نشاني ايميل ارسال . اميد كه مورد توجه واقع گردد. اين گونه تقديم شما عزيزان ميگردد
  . )'ا&%� �$�#"!com.blogfa.italianlerning.wwwبه وبالگ نماييد يا 

  
  

  1386 ارديبهشت –كاوه 
Kaveh@j-t-y.com
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 دانته آليگيري

1265-1321  
  

  
  

نام مادرش بال بود .  فلورانس، در يك خوانواده طبقه متوسط1265شاعر و شخصيت برجسته ادبي ايتاليا، متولد 
درباره تعليم و تربيت و .  سالگي18كه در كودكي از دست داد، و پدرش را نيز كه مدتي بعد ازدواج كرد، در 

 مدرسه سانتا كروز ميرفته و در دانشگاه بولوينا تحصيل احتماال به. تحصيالت او اطالعات دقيقي موجود نيست
بئاتريچه تلفظ (در نه سالگي در يك مهماني خوانوادگي با دختري به نام بئاتريس آشنا ميشود . كرده است

در هجده سالگي سرودن اشعار را آغاز كرد و . و شديدا عاشق ميشود) ايتاليايي و بئاتريس تلفظ فرانسوي است
دانته يكسال عزادار بود، .  از دنيا رفت1290دهايي براي بئاتريس سرود، تا اينكه بئاتريس در سال اشعار و سرو

 ، از راه مستقيم منحرف شد و خود را با عشقهاي ناباب و نا مناسب سرگرم كرد، 1300اما پس از آن تا سال 
  . هرچند خاطره بئاتريس در قلب او باقي مانده بود

  
 اشعاري را كه براي بئاتريس و البته بانوان ديگر زندگيش سروده بود، در كتابي به 1295 تا 1292در سالهاي 

در انتهاي همين كتاب است كه وعده نگارش كمدي . جمع آوري كرد) La vita nuova(نام زندگي نو 
  .مشهورترين اثرش را داده است) La divina commedia(الهي 
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به خاطر . در اين دوران در چند نبرد نظامي شركت ميكند. ميشودپس از نگارش اين كتاب مشهور و سرشناس 
  .انتخاب شدن در شوراي شهر فلورانس نام خود را در صف اطباء و عطاران نوشت و وارد سياست شد

 شورشهايي بين مردم عامي معروف به سياهان، و ثروتمندان معروف به سفيدان، در گرفت و 1300در سال 
پاپ براي بازگرداندن صلح تالش ميكرد و در همين اوضاع بود كه . ودي آرامش آن شدباعث ويراني شهر و ناب

  .اشرافيان شهر سه سفير به سوي پاپ اعزام كردند كه دانته نيز در ميان آنها بود
  

 دانته به داليل 1302 ژانويه 27در .  گروه سياهان به پيروزي رسيد و تصفيه حسابها آغاز شد1301در سال 
 مارس همان 10در .  مالي و سوء استفاده از مقام به دو سال تبعيد و جريمه مالي كالني محكوم شدواهي فساد

دانته در هيچيك از دادگاهها حضور نداشت و در شهر . سال نيز به زنده سوزانده شدن در آتش محكوم شد
ين خانه و اموال و وي با شنيدن اين احكام ناچار به ترك همسر و چهار فرزندش، همچن. ديگري ساكن بود
بعدها در چند لشگركشي همراه تبعيدي ها شركت كرد، اما همه آنها با شكست مواجه شد، . دوستانش گرديد

 كه از ديدار حاكم 1321در تابستان .  به شهر راونا پناه برد1318تا اينكه دانته تصميم به انزوا گرفت و در سال 
  . و در شهر راوانا جان به جان آفرين تسليم كردشهر ونيز باز ميگشت، به تبي شديد مبتال شد

  

  
  

ست يافت كه كمتر كسي قادر است در ادبيات دانته پس از كتاب كمدي الهي به چنان شهرت عالمگيري د
آثار ديگر وي عبارتند از زندگاني نو، مهماني، پيرامون پادشاهي، . ايتاليا و حتي در ادبيات اروپا به پاي آن برسد

پرسشهايي درباره آب و زمين، ديوان اشعار و در نهايت درباره هنر بالغت در زبان عاميانه كه ناتمام باقي مانده 
  .است
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 كمدي الهي

La divina commedia  
  

  
  

گذشته از محتواي . پا به شمار ميĤيداين كتاب يكي از مشهور ترين اثرهاي منظوم و ادبي ايتاليا و حتي ارو
  .كتاب كه حكايت از قدرت تخيل قوي نويسنده اش دارد، شيوه نگارش كتاب، عامل ديگر محبوبيت آن است

  
. اين كتاب در ابتدا به نام كتاب دانته يا كمدي دانته شناخته ميشد و بعدها وصف الهي نيز به آن افزوده شد

كمدي به داستانهايي گفته ميشد كه با رنج و ترس . تان نگاري بوده استواژه كمدي و تراژدي دو شيوه داس
شروع ميشد اما در انتها به خوشي تمام ميشد و تراژدي بلعكس به داستانهايي اطالق ميشد كه با خوشي آغاز، 

 منظور وصف الهي نيز به اين. مثال كمدي يوسف و زليخا يا تراژدي هابيل و قابيل. اما با اندوه پايان ميافت
  .افزوده شد كه نشان دهد اين داستانها همگي براساس مشيت الهي است

  
اين كتاب در سه بخش دوزخ، برزخ و بهشت با زبان عاميانه مردم و به شيوه منحصر به فردي معروف به 

Terza Rima) (در واقع قافيه اشعار به اين شكل است . سروده شده است) قافيه سومABA – BCB - 

CDC (در هر سه بند، بيت اول و سوم هم قافيه و بيت دوم نيز با ابيات اول و سوم بند بعدي هم قافيه يعني 
  .است

  
 عدد 10به عقيده دانته . گذشته از اين شيوه قافيه بندي تمام ساختار كتاب به شيوه خاصي تابع اعداد ميباشد

 3كتاب ). 10=1+3*3( دست ميĤيد  به عالوه عدد يك كه نشانگر وحدانيت است به3كامل است كه از عدد 
دوزخ عبارت است از داالن دوزخ به عالوه .  قسمت دارد10هر بخش هم ) دوزخ، برزخ و بهشت(بخش است 

، برزخ عبارت است از جزيره، پيش برزخ، هفت طبقه به عالوه بهشت زميني )10=1+9(نه دايره 
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 منطقه 30در مجموع ). 10=1+9(ك و بهشت نيز شامل نه طبقه بعالوه فلك االفال) 10=1+7+1+1(
كه ميتوان گفت ) 100=3*33+1( سرود وجود دارد به عالوه مقدمه دوزخ 33در هر بخش ). 10*3(
  ...ظاهر ميشود و) 10*3(بئاتريس در سرودي سي ام ). 100=10*10(
  

زيرا دانته براي . وجود چنين نكاتي در كتاب باعث ميشود كه ترجمه اين اثر براي مترجمان كاري دشوار باشد
حفظ قافيه بندي قوانين دستوري را ناديده ميگيرد، صفات مذكر را به مونث يا بالعكس تغيير ميدهد، گاهي 

شايد به همين دليل . صفت در انتهاي يك مصرع، فاعل را در مصرع سوم و فعل را در مصرع اول قرار ميدهد
زيرا هيچ ترجمه اي نميتواند . ترجمه اي نفرت دارداست كه دانته در كتاب مهماني گفته است كه از هرگونه 

   .مانند خود اشعار باشد
هر چند گفته . كمدي الهي ماجراي سفر مجازي دانته در عالم كائنات است كه در طول يك هفته اتفاق ميافتد

  !ميشود كه در طول تاريخ وقوع اين سفر، هيچ اثري نيز از دانته نبوده است
  

دانته در شب پنجشنبه خود را در جنگلي .  اتفاق ميافتد1300سال ) هشتم آوريل(اك اين سفر در روز عيد پ
 19 – 70شاعر رومي (در آنجا ويرژيل . تاريك و انبوه ميبيند، پس از يك روز آوارگي به دامنه كوهي ميرسد

بعد از . ت ميرسندشنبه شب به مركز زمين كه قعر دوزخ اس. را ميبيند و سفرشان را آغاز ميكنند) قبل از ميالد
 ساعت راهپيمايي از تونل درازي كه آنها را به آنسوي كره زمين در نيمكره جنوبي ميرساند، به پاي كوه 24

سه روز و سه شب صرف صعود از كوه برزخ ميشود، سپس شش ساعت در بهشت زميني توقف . برزخ ميرسند
بقه آسمان عبور ميكند و غروب پنجشنبه به او از ده ط. ميكنند و ظهر چهارشنبه به آسمان پرواز ميكنند

  . باالترين قسمت ميرسد و سفر پايان ميابد
  

از نظر دانته زمين شامل دو نيكره شمالي و جنوبي است كه نيمكره شمالي سراسر خشكي و نميكره جنوبي 
ت و دوزخ در واقع مخروطي بزرگ است كه نوك آن در مركز زمين واقع و قعر جهنم اس. سراسر آب است

اگر نوك آن را . قاعده آن نيز پوسته نيمكره شمالي است كه محور آن درست زير شهر بيت المقدس قرار دارد
در مركز زمين ادامه دهيم در نيم كره جنوبي به جزيره اي كه كوهي بلند دارد منتهي ميشود كه همان برزخ 

ه آسمان به عرش الهي يا فلك االفالك بعد از نه طبق. است و در نوك اين كوه نيز بهشت زميني قرار دارد
  .ميرسيم

  
سپس از طريق شكافي به نيكره . دانته از نقطه اي نامعلوم به راه ميافتد و دايره وار تا مركز زمين پايين ميرود

پس اينكه گناهانش در آنجا پاك . از كوه باال ميرود تا به بهشت زميني ميرسد. جنوبي و جزيره برزخ ميرود
البته در كتاب ديگر از . مانها پر ميكشد تا به عرش الهي ميرسد و خداوند را روياروي ميبيندميشود به آس

  .چگونگي بازگشت صحبتي نميشود
 

 به .آن آورده شده است با همراهبراي آشنايي بيشتر با شيوه نگارش كتاب از هر سه بخش كتاب چند بيت اول 
  .قافيه هاي ابيات دقت كنيد 
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  :ل كتاب دوزخ بخشي از سرود او

  
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita. 

  
  در نيمه راه زندگي

  خود را در جنگلي تاريك يافتم
  جايي كه راه راست گم گشته بود

  
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura! 

  
  آه چقدر سخت است سخن گفتن
  از آن جنگل وحشي، انبوه و خشن

  كه ياد آن نيز ترس آور است
  

Tant’è amara che poco è più morte; 
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 
 

  گ هم بدتر استترس آن از مر
  اما به منظور بازگويي چيزهاي خوبي كه آنجا يافتم

  .ما بقي آنچه بر من گذشت را اينجا مينويسم
 
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 
tant’era pien di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai. 

  
  نميتوانم بگويم چگونه داخل آنجا شدم

  بودمجنان غرق خواب 
  ...كه ندانستم چه وقت از راه منحرف شدم
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  :بخشي از سرود اول كتاب برزخ 

  
Per correr miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno, 
che lascia dietro a sé mar sì crudele; 

  
  زورق كوچك ذهنم بر

  امواج ماليم رهسپار شد و در پس خود
  م را برجا گذاشتدرياي بسيار بي رح

 
e canterò di quel secondo regno 
dove l’umano spirito si purga 
e di salire al ciel diventa degno. 

  
  درباره ناحيه دوم صحبت خواهم كرد
  جايي كه روح انسان پااليش ميشود

  و آماده صعود به بهشت ميگردد
 
Ma qui la morta poesì resurga, 
o sante Muse, poi che vostro sono; 
e qui Caliopè alquanto surga, 
 

  نوبت احياي اشعار مرده است،
  .اي قديسيني كه در خدمتتان بودم

  لحظه اي بخواند» كاليوپ « بگذاريد 
 
seguitando il mio canto con quel suono 
di cui le Piche misere sentiro 
lo colpo tal, che disperar perdono. 
 

  آوازي ادامه يابدشعرم با 
  ها شكست خوردند» پيكه « جايي كه 

  ...و از بخشش نا اميد شدند 



٩ 

  :بخشي از سرود اول كتاب بهشت 

 
La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove. 
 

  جالل او، كسي كه هرچيزي را به حركت وا ميدارد
  ر تمام كائنات نفوذ داردد

  در جايي بيشتر و در جايي كمتر ميدرخشد
 
Nel ciel che più de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 
né sa né può chi di là sù discende; 
 

  در بهشت بودم، جايي كه تجلي گاه نور اوست
  چيزهايي ديدم كه

   نميتواند بازگو كندهر كسي كه از آن باال پايين آمده
 
perché appressando sé al suo disire, 
nostro intelletto si profonda tanto, 
che dietro la memoria non può ire. 
 

  زيرا با نزديكي به چيز دلخواه
  هوش انسان در چنان ژرفايي غرق ميشود

  كه حافظه قادر به تعقيب و ياداوري آن نيست
 
Veramente quant’io del regno santo 
ne la mia mente potei far tesoro, 
sarà ora materia del mio canto. 
 

  با اين حال هر آنچه از آن ناحيه مقدس
  كه توان براي بخاطر سپردنش داشتم، به ياد سپردم

  ...كه موضوع سروده من است 
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 ماجراي مرگ دانته و استخوانهايش

  
 درگيريهايي پيش آمد و دانته از جمله سفرايي بود كه براي حل اين درگيري  بين ونيز و راونا1321در تابستان 

اما ماموريت آنها موفقيت آميز نبود و براي بازگشت حتي اجازه استفاده از كشتي و قايق . به ونيز فرستاده شدند
ريا خيز ميگذشت و به ناچار از خشكي مجبور به بازگشت شدند كه از ميان منطقه اي ماال. نيز به آنها داده نشد

  .در آنجا بود كه دانته دچار تبي شدي ميشود و به زحمت خود را به راوانا ميرساند و در آنجا از دنيا ميرود
  .لباس سرخي بر تن او ميپوشانند و تاجي از گل نيز بر سرش ميگذارند و وي را در صومعه اي به خاك مسپارند

از كتاب كمدي الهي گم شده بود و علي رغم جستجوي بسيار روايتي است كه پس از مرگ دانته سيزده سرود 
زياد كسي اثري از آنها نيافته بود، تا اينكه دانته شبي به خواب پسر بزرگش ميĤيد و جاي مخفي اين سيزده 

  .سرود را كه در داخل ديواري پنهان كرده بود را به وي نشان ميدهد
  

 بود و در اين ميان بود كه فلورانس چندين بار جهت بازپس پس از مرگ، دانته كامال مشهور و پر آوازه شده
تا اينكه در . گيري پيكر دانته از شهر راونا تالش كرد، اما هربار اين درخواست از سوي حاكمان راونا رد شد

 يعني دويست سال پس از مرگ دانته، پاپ نيز به طرفداري از فلورانس پرداخت و نمايندگاني 1519سال 
اين .  به راونا فرستاده شدند، اما آنان در تابوت جز چند تكه استخوان و تاج گل چيزي نيافتندجهت نبش قبر

 باز هم به بهانه بازسازي دوباره اقدام به نبش قبر كردند و بازهم چيزي 1782ماجرا مسكوت ماند تا در سال 
  .يافت نشد

  
او . ه شبها در نمازخانه كليسا ميخوابيدنگهبان سالخورده اي داشت ك) Bracciaforte(كليساي براچيافرته 

همواره به دوستانش ميگفت در خواب شبحي با لباس بلند سرخ رنگ را مشاهده ميكند كه از ميان ديوار 
  »! من دانته هستم« ميگويد » تو كه هستي؟ « نمازخانه بيرون ميايد و درجواب سوال وي كه 

ز ديوار اين نمازخانه را خراب كنند و در اين ميان بود كه  جهت تعبيه پمپي الزم شد كه بخشي ا1865در سال 
صندوقي چوبي حاوي اسكلت انساني را يافتند كه روي آن به زبان التين نوشته شده بود كه اين استخوانهاي 

  . در اين مكان مخفي شده است1677دانته است كه در سال 
 ها گودالي مخفي حفر كرده و خود را به تابوت ظاهرا جهت دست نيافتن نمايندگان فلورانس به دانته، راهبه

در هر صورت استخوانها به تابوت اصلي . رسانده و در نهايت استخوانها را به اين مكان منتقل كرده بودند
  .بازگردانده شد و دوباره در راونا دفن شد

  
  ! خير ...ماجرا تمام شد؟

  
به مناسبت ششصد مين سالگرد تولدش كرده مجسمه سازي كه درهمان سال اقدام به ساخت مجسمه دانته 

يكي از آنها به رئيس كتابخانه . بود، مقداري از خاكسترهاي او را برداشت و در شش پاكت گوناگون گذاشت
  . در مراسمي به نمايش گذاشته شده بود، مفقود شد1929ملي شهر فلورانس اهدا شد، مابقي هم كه در سال 

 هم يكي ديگر از اين 1999ار مجلس رم، داخل يك مدال پيدا شد و در سال  در انب1987يكي از آنها در سال 
  .اما از مابقي اطالعي در دست نيست. پاكتها در بين دو كتاب توسط كاركنان كتابخانه ملي فلورانس يافته شد



١١ 

  

  

  

Virgil   
  ويرژيل

  
  

  
  

   كيست؟ويرژيل راهنمايي دانته را برعهده دارد، اما ويرژيلدر كتاب كمدي الهي 
  

معروف به ويرژيل بزرگترين شاعر رم باستان كه ) Publius vergilius maro(پوبليوس ورژيليوس مارو 
از خوانواده اي متوسط بود كه در شهر مانتوا متولد و در . يالد زندگي ميكرده است قبل از م19 تا 70از سال 

را در ده سال آخر زندگيش ) Aeneid(اثر افسانه اي و حماسي او به نام آنئيد . شهر برينديزي از دنيا رفت
دو شاهكار ) Odyssey(و اديسه ) Iliad(اين كتاب از ايلياد . خلق كرد، هرچند موفق به تمام كردن آن نشد

بزرگ حماسي يونان باستان، الگو گرفته و به عنوان اولين شاهكار منظوم حماسي در شاعري محسوب ميشود 
  . و هنرمندان بسياري پس از وي اين كتاب را سر مشق خود قرار داده اند

  
دوازده سرود حماسي ويرژيل در . شاهزاده اي افسانه اي تروا بود» انه « است و » كتاب انه « انئيد به معناي 

  .از وي تجليل كرده و داستان اسقرار اهالي تروا در ايتاليا و بوجود آمدن شهر رم را با شعر تعريف كرده است
ويرژيل شاعري بسيار محبوب و دوست داشتني براي هنردوستان و شاعران قرون وسطي، از جمله دانته بوده 

  .است
  

 .ي شده و ويرژيل را در حالت نوشتن اشعار نشان ميدهد نقاش1492عكسي كه مشاهده ميكنيد در سال 
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 !كمدي الهي، بخش ترجمه نشده
  

  :بخشي از مصاحبه فريده مهدوي دامغاني در مورد كتاب كمدي الهي 
  

  
  

ميشود » دوزخ« كه مربوط به 28 بيست و يك بند از سرود" كمدي الهي" شما در ترجمه -

  را به فارسي ترجمه نكرده ايد ، چرا؟ 

  
 سرود بيست و هشت دوزخ مي شود ،دانته تحت تاثير 63 تا 55 و42 تا 31 بند كه شامل بند 21متاسفانه در

و تعدادي از دانشمندان مسلمان ) ع(جنگهاي صليبي قرار گرفته است و در آن بدون اطالعات كافي به انبيا
  .ايراني نسبتهاي نادرست مي دهد

  
دانته تحت تاثير جنگهاي . ي را به غير از دين مسيح نادرست مي دانستاو مانند مسيحيان دوران خود، هر دين

. خونين صليبي قرار گرفته و اقدام به بيان اين مطالب در مورد اسالم و دانشمندان مسلمان ايراني كرده است 
  .  است مسيحيان نيز معتقدند اين سخنان اعتقاد قلبي خود دانته نيست و در اين زمينه تحت تاثير قرار گرفته

  
ي ايتاليا در حالي به من داده شد » راونا« من نيزاين بخش را ترجمه نكردم و شما مي بينيد مدال افتخار شهر

اين خود نشان دهند اين است كه ميسحيان . كه اين كتاب توسط مترجمان ديگر كشورها نيز ترجمه شده بود

نه تنها من بلكه هيچ مترجم و انسان با البته . هم چندان به اين بخش از سروده دانته توجه ندارند

  .ايماني اين بخش را ترجمه نكرده است

  
  :زير مراجعه كنيدآتي بان  به آدرس مصاحبه كاملبراي ديدن 

http://www.atiban.com/article.aspx?id=163 
   

و يا  به دليل اينكه فالن نويسنده، تحت تاثير فالن واقعه بودهنميتواند  مترجم كي من به نظرآنجايي كه 
نهاده و به طور دلخواه از ترجمه برخي قسمتها صرف  زير پا ا ، رسم امانت داري رفالن عقايدي داشته است



١٣ 

 قضاوت نظر كرده و به جاي خوانندگان نتيجه گيري كند، من ترجمه اين قسمت را در ادامه خواهم آورد و 
  .نهايي را به خود خوانندگان واگذار ميكنم

  
هشتم جهنم و گودال مخصوص منافقان و تفرقه ) دايره(شتم، دانته و ويرجيل به طبقه در سرود بيست و ه

 :د و دانته مشاهدات خود را اينگونه شرح ميدهدنواندازان مير
 
22 
Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 
com'io vidi un, così non si pertugia, 
rotto dal mento infin dove si trulla. 

 
باد در  كه اي كه سر يا بدنه اش از بين رفته باشد، هيچگاه به اندازه آن كسي كه ديدم از چانه تا آنجايي كهبش

 .ميكنيم، دريده شده بود، از هم شكسته نشده است
  

25 
Tra le gambe pendevan le minugia; 
la corata pareva e 'l tristo sacco 
che merda fa di quel che si trangugia. 

 
امعاء و احشايش بين پاهايش آويزان بود، دل و جگرش و آنچه كه هرچيزي را كه ميخوريم به مدفوع تبديل 

 .ميكند، نيز نمايان بود
   

28 
Mentre che tutto in lui veder m'attacco, 
guardommi, e con le man s'aperse il petto, 
dicendo: «Or vedi com'io mi dilacco! 

 
: تمام توجه ام به او جلب شده بود، به من نگاه كرد، و با دستانش سينه اش را از هم باز كرد و گفتزماني كه 

 !ببين چگونه خود را پاره ميكنم«
 
31 
vedi come storpiato è Maometto! 
Dinanzi a me sen va piangendo Alì, 
fesso nel volto dal mento al ciuffetto. 

 
جلوي من علي است كه گريه ميكند، صورتش از فرق سر تا چانه ! ز هم دريده شدهببين چگونه بدن محمد ا

 .دونيم شده
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34 
E tutti li altri che tu vedi qui, 
seminator di scandalo e di scisma 
fuor vivi, e però son fessi così. 

 
و تمام كساني كه تو اينجا ميبيني، هنگامي كه زنده بودند، تخم نفاق و كينه را پراكندند، به همين دليل است 

 .كه اينچنين تكه تكه شده اند
  

37 
Un diavolo è qua dietro che n'accisma 
sì crudelmente, al taglio de la spada 
rimettendo ciascun di questa risma, 

 
 پشت ما ديوي است،كه با شمشير بيرحمانه ما را مي درد، اين كار ادامه ميابد،

  
40 
quand'avem volta la dolente strada; 
però che le ferite son richiuse 
prima ch'altri dinanzi li rivada. 

 
  .زيرا وقتي ما اين دور غم بار را ميزنيم، زخم ها دوباره بسته ميشود و ما دوباره به او ميرسيم

  
43 



١٥ 

Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, 
forse per indugiar d'ire a la pena 
ch'è giudicata in su le tue accuse?». 

 
  » داري وقت تلف ميكني تا ديرتر به سزاي گناهانت برسي؟ اما تو كه هستي كه روي صخره ايستادي، شايد

  
 

46 
«Né morte 'l giunse ancor, né colpa 'l mena», 
rispuose 'l mio maestro «a tormentarlo; 
ma per dar lui esperienza piena, 

 
، بلكه براي بدست نه هنوز او مرده است و نه هنوز عذاب گناهي براي اوست« : پاسخ داد) ويرجيل(استادم 

 آوردن تجربه اي گران اينجاست،

 
49 
a me, che morto son, convien menarlo 
per lo 'nferno qua giù di giro in giro; 
e quest'è ver così com'io ti parlo». 

 
و سخن من، كسي كه مرده، بايد او را طبقه به طبقه در اينجا راهنمايي كنم، و به همان اندازه اي كه با ت

 ».ميگويم، اين واقعيت دارد
  

52 
Più fuor di cento che, quando l'udiro, 
s'arrestaron nel fosso a riguardarmi 
per maraviglia obliando il martiro. 
 

با شنيدن اين سخنان بيش از صدها نفر متوقف شدند، دردهايشان را فراموش كردند و با تعجب به من نگاه 
 .كردند

  
55 
«Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi, 
tu che forse vedra' il sole in breve, 
s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, 
 

 بگو اگر نميخواهد بزودي به من بپيوندد، خود "فرادولچينو"پس تويي كه شايد بزودي خورشيد را ببيني، به « 
 را آماده كند،
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58 
sì di vivanda, che stretta di neve 
non rechi la vittoria al Noarese, 
ch'altrimenti acquistar non sarìa leve». 

 
 نخواهد شد، در غير اين صورت پيروزي چندان آسان "نوارسه"در اين صورت برف مانع از پيروزيش بر 

 .نخواهد بود
  

61 
Poi che l'un piè per girsene sospese, 
Maometto mi disse esta parola; 
indi a partirsi in terra lo distese. 

 
 ...رفت تا دوباره دونيم شود. اين كلمات را محمد وقتي براي رفتن پايش را بلند كرد، به من گفت



١٧ 

  

  

 داستانهاي كمدي الهي

  
  . آورده شده استاه با متن اصلي و تلفظاز كتاب كمدي الهي همرداستان معروف   اين قسمت چنددر

 دكلمه هايي كه براي اين بخش انتخاب شده تماما .  است بنيني از اين كتاب بسيار معروفدكلمه هاي روبرتو
سخنراني و دكلمه بنيني از كمدي الهي هست،    كه مجموعه چندInferno & Paradisoفيلم از 
  .شده استستخراج ا

  
  

  . استمهدوي دامغاني فريده  خانم ترجمه اشعار نيز متعلق به
در .  استداستان اول با نام فرانچسكا و پائولو حكايت عشق زياد و داستان دوم كنت اگلن حكايت نفرت زياد

  .ن اديسه خواهيم رفتام سراغ حماسه اوليس يا همداستان آخر ه
  

   فرانچسكا و پائولو-1

  
عقيده بسياري از زيباترين سرودهاي  اين داستان در سرود پنجم كتاب دوزخ از كمدي الهي، نقل شده كه  به
شيرين بدتر از خاطراتي  هيچ دردي« اين كتابه، كه در اون جمالتي معروفي وجود داره، به عنوان مثال جمله 

  :در قطعه زير» در روزهاي اندوه و ماتم نيست 
  

Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria. 
  .قديم خويش ياد كند نيست كه آدمي در زمان ناكامي، دوران سعادتمند و هيچ دردي بدتر

  
اينجا ارواح عشاق معروف . يشن، وارد ميشهمجازات م در اين سرود دانته به دايره دوم جهنم كه شهوترانان

دانته ارواح دوعاشق معروف يعني . اطراف پرت ميكنه تاريخ هم هستند كه طوفان جهنمي اونا رو به
 .ميبينه و ازشون ميخواد كه داستان زندگيشونو شرح بدن فرانچسكا و پائولو رو
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ولو جوان خوش سيمايي بوده كه به نيابت از برادر پائ. اتفاق افتاده  ميالدي در فلورانس1285اين داستان سال 
فرانچسكا به خيال اينكه خواستگار خود پائولو هست، به سرعت . فرانچسكا ميره زشتش به خواستگاري

  .ميكنه و وقتي متوجه اشتباهش ميشه كه ديگه خيلي دير شده بود موافقت
 

تو اين كتاب آرتور شاه، يكي از شواليه . يخوندنكتاب عاشقانه رو م بعد از چند سال يه بار اين دو داشتن يه
دختره هم . ميفرسته (Geniever) خواستگاري دختري به نام گيني اور هاي قهرمانش به نام النسلو رو به

  .شخص خود شاه هستش، فوري موافقت ميكنه، و خيلي دير پي به اشتباهش مبيره به خيال اينكه اين
دختره رو به  آرتور. ته هم ميشن كه آوازه اش به گوش آرتور شاه هم ميرسهدوتا به گونه اي دلباخ بعدها اين

 .خودش هم تو يه نبرد كشته ميشه يه صومعه ميفرسته تا تارك دنيا بشه، اما درد عشق اونو ضعيف ميكنه تا

 
نن،  فرانچسكا و پائولو با خوندن اين داستان كه شباهت عجيبي به سرنوشت خودشون داشته، به هم نگاه ميك

احوال شوهر فرانچسكا سر ميرسه و با شمشير  تا اينكه پائولو بوسه اي از فرانچسكا ميگيره، تو همين اوضاع و
  .ميرسونه هر دوشونو به قتل

  :دكلمه اين داستان را از آدرس زير تهيه كنيد
 
http://www.freewebtown.com/kaveh_d/Media/Francesca_RBenigni.wma 

 
 

73 
I’ cominciai: "Poeta, volontieri 
parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
e paion sì al vento esser leggeri". 

 بسيار مشتاقم! اي شاعر واالمقام« : گفتم

 كنار هم، دست در دست، با دو روحي كه در

 »!...  ميان تندباد سياه، با چنين سبكبالي ميگذرند، سخن گويماز
76 
Ed elli a me: "Vedrai quando saranno 
più presso a noi; e tu allor li priega 
per quello amor che i mena, ed ei verranno". 

 آيند، صبر كن، تا اندكي نزديكتر« : پاسخم داد

 ام عشقي كه به جلو مي راَندِشان،پس به ن! تا از نزديك ببينيشان

 »... بي شك به نزدت آيند! فراخوان آنان را
79 
Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: "O anime affannate, 
venite a noi parlar, s’altri nol niega!". 



١٩ 

 :زدم به محض آن كه باد، آنان را به سمتمان پرواز داد، بانگ
 كه ناتوان به اين سو و آن سو ره سپاريد، چنانچه! واح رنجيدهاي ار« 

 »... نزديك آييد تا سخن گوييم! آمدنتان منعي نيست، قدم رنجه كنيد در
82 
Quali colombe dal disio chiamate 
con l’ali alzate e ferme al dolce nido 
vegnon per l’aere dal voler portate; 

  با بالهايي گسترده،چون دو كبوتر دلداده،

 شورانگيز در هوا به نقطه اي معين پر كشند، كه با عشقي

  كنند، و سوي آشيانه محبوبشان پرواز
85 
cotali uscir de la schiera ov’è Dido, 
a noi venendo per l’aere maligno, 
sì forte fu l’affettüoso grido. 

 بود،  بينشان درديدنآنان نيز، آن گونه از ميان گروهي كه 

 ... خارج شدند وز ميان هواي ناپاك و بد گذشتند

  ! ...آواي محبت آميز من چنين بود قدرت ِ... آري 
  

  
  

  
88 
"O animal grazïoso e benigno 
che visitando vai per l’aere perso 
noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 
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 فروتني، اي موجود زنده اي كه چنين مهربان و! آه« 

 وز ميان اين هواي سياه و كدر، به مالقات ما

 و رنگين ساختيم، آمدي، كه جهان با خونمان آغشته

91 
se fosse amico il re de l’universo, 
noi pregheremmo lui de la tua pace, 
poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 

 چنانچه شهريار عالم، دوستمان داشت،

 !صلح و آرامش، محفوظ نگاهت دارد ازو خواهش ميكرديم در

 !آوردي زيرا تو به درد و رنج دشوارمان رحمت

94 
Di quel che udire e che parlar vi piace, 
noi udiremo e parleremo a voi, 
mentre che ’l vento, come fa, ci tace. 

 هر آن چه ميل تو براي گفت و شنود است

 .تو هم سخن خواهيم شد خواهيم شنيد، و با

 .ماند باد نيز دست از زوزه برخواهد داشت و خاموش خواهد
97 
Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove ’l Po discende 
per aver pace co’ seguaci sui. 

 سرزميني كه در آن ديده بر جهان گشودم،

 و نهرهايي كز آن جدا مي شوند،» پو«كه رود  كنار دريايي است

 ... ميريزند براي غنودن در پهنه اقيانوس، بر آن

100 
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 

 سازد،  كه قادر است قلبي شريف را به سرعت مشتعلعشق

 اين خوبرو جوان شد، و دل در گرو كالبد زيبايي سپرد گريبانگير

 ... بابت، هنوز آزرده و جريحه دارم كز من ستاندند، گونه اي كز آن

103 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

 وادارد،  كه قادر است معشوق را به دوست داشتنعشق

 چنان لذتي ازو ببرم كه هنوز هم باعث شد

 !... ساخت در بند خود، اسيرم داشته و هرگز رهايم نخواهد
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106 
Amor condusse noi ad una morte. 
Caina attende chi a vita ci spense". 
Queste parole da lor ci fuor porte. 

 ... ، ما را به مرگي يكسان كشاندعشق

 »... انتظار آن كس كشد، كه هستي از ما ستاند دايره قابيل،
 ... به ما بود اين سخنان غمبار، از سوي آنان، خطاب

109 
Quand’io intesi quell’anime offense, 
china’ il viso e tanto il tenni basso, 
fin che ’l poeta mi disse: "Che pense?". 

 گفته هاي آن ارواح آزرده، پس از شنيدن

 .ماندم سر به پايين افكندم و مدتي دراز، آن شكل

 »...در چه انديشه اي؟«:پرسيد  سرانجام، شاعر
112 
Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso, 
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!". 

 !افسوس«:دم كه پاسخگويي قادر شدم، گفتم  آن

 روح چه انديشه هاي شيريني، چه آرزوهاي بزرگي، اين دو

 »... دردناك در آورد؟ را به اين گذرگاه
115 
Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, 
e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri 
a lagrimar mi fanno tristo e pio. 

 :پس رو به آنان كردم

 درد ِ سرنوشت اندوهبارت،! فرانچسكا« 

 ... از شدت حزن و ترحم، به گريستنم واداشته

118 
Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 
a che e come concedette amore 
che conosceste i dubbiosi disiri?". 

 وصال در هنگام آه هاي شيرينتان و اميدتان به: اما به من بگو

 حّقي اجازه داد از آرزوهاي مبهم درونتان، عشق چگونه با چه

 »؟... و اين آتش گداخته نهانتان، مطّلع شويد
121 
E quella a me: "Nessun maggior dolore 
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che ricordarsi del tempo felice 

ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. 
 نيست هيچ دردي بدتر: پاسخم داد

 ...قديم خويش ياد كند كه آدمي در زمان ناكامي، دوران سعادتمند و

 ... استادت نيز بدين نكته داناست

124 
Ma s’a conoscer la prima radice 
del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
dirò come colui che piange e dice. 

 هستي ليكن چنان مشتاق به دانستن منشأ عشق ما

 سقوطمان موجب شد، كه من نيز، تا بداني چه چيز،

 ... چون اعتراف كننده اي گريان، همه چيز برايت باز گويم

127 
Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

 . نشستيمالنسوروزي، تفريح كنان به خواندن سرگذشت 

 .چگونه اسير عشق شد و به شهبانويش دل باخت و اين كه

 .رسيد هيچ بدانديشي به ذهنمان نمي... تنها بوديم 

130 
Per più fïate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

 در طول مطالعه، نگاهمان بارها

 ... برود با هم تالقي كرد و باعث شد رنگ از رخسارمان

 !... كافي بود كه تسليم عشق شديم فقط يك لحظه

133 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso, 

 زماني كه در صفحات كتاب دريافتيم آن نيز

 شد كه لبخند مورد نظر عاشق، با لبان يارش بوسيده
 جدا نگردد، ياري كه هرگز از من

136 
la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: 
quel giorno più non vi leggemmo avante". 
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 ... ان بوسيددهانم، با چهره اي لرز

 ...  بود َگلهوآن كتاب، نوشته

 »... نخوانديم آن روز، بيش از آن
139 
Mentre che l’uno spirto questo disse, 
l’altro piangëa; sì che di pietade 
io venni men così com’io morisse. 

 كه يكي از دو روح سخن ميگفت، آن گاه

 بسيار،  ترحمديگري با صدايي چنان بلند مي گريست كز

 شرف مرگ باشد، از هوش رفتم چون آن كه در

142 
E caddi come corpo morto cade. 

  ... جسدي بي جان، بر زمين نقش بستم و چون
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  كنت اگلن -2

  
پائولو حكايت عشق زياد دو عاشق و معشوق بود، اينبار ميريم سراغ داستان كنت اگلن كه  داستان فرانچسكا و

اين داستان از انتهاي سرود سي و دو شروع ميشه و تا . ول هست و حكايت نفرت شديدهعكس داستان ا
  .وسه ادامه پيدا ميكنه وسطهاي سرود سي

  
گناهكار ها  ويرجيل وارد طبقه آخر جهنم يعني دايره نهم شدند، اينجا همه چي از سرما يخ بسته و دانته و

متوجه دو نفر ميشه كه يكي از اونا مثل  دانته .هستند بسته به شدت گناهشون از پا تا زير گردن توي يخ
دانته تو اين داستان از اون !  رو گاز ميزنه، استخونهاشو خورد ميكنه و ميخوره گرسنه ها ، حريصانه مغز دومي

  . دوم شرح بده ميخواد كه دليل اين همه خشمشو نسبت به روح
 

  
  

 بعد از مدتي به حزب رقيب يعني. اگلن تو شهر پيزا زندگي ميكرده و عضو حزبي به نام گيبلين بوده كنت

دريايي از جنوا   پيزا تو يه جنگ1284سال . يكنهگلفها ميره و با توطئه باالترين قدرت شهر رو تصاحب م
كه رهبر حزب گيبلين بوده  اسقف شهر . شكست ميخوره و كنت اگلن محبوبيتش رو بين مردم از دست ميده

تو . عليه اون ميكنه و از اون دل خوشي نداشته، از موقعيت سوء استفاده ميكنه و مردم رو تشويق به شورش بر
كه تو سرود اسمشون اومده هم با اسقف  ... قدرتمندي مانند گواالندي، الفرانكي واين بين خوانواده هاي 

 .همراه ميشن

 
دوتا شون نوه اش بودن، دستگير و چند ماه تو يه برجي كه بعد  كنت اگلن با از چهارتا از بچه هاش كه ظاهرا

 شكاري اسقف و اون زنداني ميشن، تا يه شب خواب ميبينه كه سگهاي ها به برج گرسنگي معروف شد،
اسقف در برج زندان   فرداي اون روز به دستور. خانواده ها، گرگي رو با بچه هاش ميگيرن و تيكه پاره ميكنن

  . ميكنن قفل و ميخكوب ميشه و كليدها شو به رودخونه پرت
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ن جلوي چشمان او كنت اگلن هشت روز زنده ميمونه، اما بچه هاش در عرض شش روز تك تك از گرسنگي
  .بعد از مدتي خودش هم از گرسنگي كور ميشه، تا اينكه ميميره. تلف ميشن

  
هنگام خوندن . دكلمه جالبيه. توصيه ميكنم دكلمه اين داستان تاثر انگيز رو با صداي روبرتو بنيني گوش بدين

  . كامال لرزش صدا و بغضي كه تو گلوش گير ميكنه، مشخصه70بند 
  

  :يريناين دكلمه رو از آدرس زير بگ
  

http://www.freewebtown.com/kaveh_d/Media/uogolino_%20RBenigni.wma 

 
  

1 
La bocca sollevò dal fiero pasto 
quel peccator, forbendola a’ capelli 
del capo ch’elli avea di retro guasto. 

 انگيزش گناهكار فاسد، دهانش از خوراك نفرت

 موهاي سري كه جويده بود، بلند كرد و با

 ...پاكش كرد

4 
Poi cominciò: "Tu vuo’ ch’io rinovelli 
disperato dolor che ’l cor mi preme 
già pur pensando, pria ch’io ne favelli. 

 كنم تازهمايلي دردي « : سپس سخنش آغاز نمود 

 فكر كردن به آن، كه قلبم پيش از

 ؟...فشرده ميشود در هم
7 
Ma se le mie parole esser dien seme 
che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo, 
parlar e lagrimar vedrai insieme. 

 رذالت چنانچه گفته هايم چون بذري باشند كه خيانت و

 دن اين خائن،تا براي خجل كر از آن رشد كنند،

 ...ببيني از هم بدرمش، پس چون رواي داستان، گريانم

10 
Io non so chi tu se’ né per che modo 
venuto se’ qua giù; ma fiorentino 
mi sembri veramente quand’io t’odo. 
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 .رسيدي ندانم كيستي و چگونه اين مكان

 ميدانمت ليك فلورانسي

 ...گوشم اعتماد كنم چنانچه به

13 
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino, 
e questi è l’arcivescovo Ruggieri: 
or ti dirò perché i son tal vicino. 

 !بودم كنت اگلن من: نخست ناممان بدان

 حال بر تو آشكارم سازم! روجيه ري است اين نيز اسقف

 .گشته چرا چنين رفتار كنم و چنين همسايه اي نصيبم

16 
Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, 
fidandomi di lui, io fossi preso 
e poscia morto, dir non è mestieri; 

 اش نياز نيست تكرار كنم با تاثيرات افكار شرورانه

  اعتمادم بر او بود، گرفتار و در زماني كه

 .پس از چندي، مجازات مرگ شدم

19 
però quel che non puoi avere inteso, 
cioè come la morte mia fu cruda, 
udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso. 

 !آنچه بي خبري، اين كه مرگم بي رحمانه بود اما

  اكنون خواهي شنيد، و چنانچه به راستي آزار و شكنجه ام

 !تو باد داده باشد، قضاوتش با

22 
Breve pertugio dentro da la Muda, 
la qual per me ha ’l titol de la fame, 
e che conviene ancor ch’altrui si chiuda, 

 زنداني اتاقكي تنگ و كوچك در

 نام گرفت» زندان گرسنگي « كه به خاطرم،

  .محبوسند واحتماال هنوز هم كساني در آن
25 
m’avea mostrato per lo suo forame 
più lune già, quand’io feci ’l mal sonno 
che del futuro mi squarciò ’l velame. 

 از همان دوران، از روزنه اي كوچك،

 !ناگه چندين بار ماه شب ديده بودم كه

 .ديدم كه حجاب آينده برايم دريد كابوسي ترسناك



٢٧ 

28 
Questi pareva a me maestro e donno, 
cacciando il lupo e ’ lupicini al monte 
per che i Pisan veder Lucca non ponno. 

 اين مرد را چون ولينعمتي ديدم كه

 ميكرد گرگ و بچه گرگهايي از كوهستان شكار

 .پيزايي ها، لوكا را ببينند كه مانع ميشد

31 
Con cagne magre, studïose e conte 
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 
s’avea messi dinanzi da la fronte. 

 .بودند يم ديدهتازيان شكاريش، وحشي، تيزپا وتعل

 عجيب، بسياري از اعضاي خاندان گواالندي در آن شكار

 .ميتاختند سيسموندي و الفرانكي در جلو

34 
In picciol corso mi parieno stanchi 
lo padre e ’ figli, e con l’agute scane 
mi parea lor veder fender li fianchi. 

 پس از تعقيبي كوته، خسته رسيدند

 ...و توله هايشآن پدر 

 .شدم شاهد دريده شدن شكمهايشان، با دندانهايي تيز
37 
Quando fui desto innanzi la dimane, 
pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli 
ch’eran con meco, e dimandar del pane. 

 خواب، هنگامي كه پيش از سحر، پريدم ز

  در رويايشانشنيدم كه همرهم بودند و صداي پسرانم

 .مي گريستند و درخواست قرص ناني داشتند

40 
Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli 
pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; 
e se non piangi, di che pianger suoli? 

 ميشد، چنانچه از حاال، با تعمق بر آنچه در دلم الهام

 فرو نريزي، پس چه احساس داري،وز ديدگانت اشك  اندوهگين نگردي،

 !؟...سازد وچيست كه قادرست اشك از رخت جاري
43 
Già eran desti, e l’ora s’appressava 
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che ’l cibo ne solëa essere addotto, 
e per suo sogno ciascun dubitava; 

 .بود از حاال بيدار بودند و زمان معمول آوردن غذايمان
 بي كه هركدام ديده ،از خوا ليك هريك از ما،

  ...نگران مضطرب بوديم
46 
e io senti’ chiavar l’uscio di sotto 
a l’orribile torre; ond’io guardai 
nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto. 

 ناگه، پايين آن برج شوم،

 ...ميزدند صداي مرداني شنيدم كه ضربه بر در

 ...پسرانم چشم دوختم خاموش، بر

49 
Io non piangëa, sì dentro impetrai: 
piangevan elli; e Anselmuccio mio 
disse: "Tu guardi sì, padre! che hai?". 

 .بودم گويي از درون، مبدل به سنگ. نمي گريستم

 :ميگريستند و آنسلموچيو كوچكم گفت ليك انها

 »ميشود؟ شما را چه... چرا اينگونه نگاهم ميكني، پدر؟« 
52 
Perciò non lacrimai né rispuos’io 
tutto quel giorno né la notte appresso, 
infin che l’altro sol nel mondo uscìo. 

 ...گفتم از اين رو، در آن روز نه اشكي فشاندم، نه حرفي

 ره رسيد، تا سر انجام خورشيدي كه برفراز نه حتي شبي كز

  ...عالم، دوباره شروع به تابيدن گرفت
55 
Come un poco di raggio si fu messo 
nel doloroso carcere, e io scorsi 
per quattro visi il mio aspetto stesso, 

 كرد، هنگامي كه پرتو ضعيفي در زندان دردمان نفوذ

 چهار صورت پرداختم به تماشاي آن

 .تصوير خود در هريك از آنان ديدم و

58 
ambo le man per lo dolor mi morsi; 
ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 
di manicar, di sùbito levorsi 
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 از شدت درد، دو دستم به دندان گرفتم

 پنداشتند، و آنها، به اشتباه كارم از گرسنگي

 :بپاخاستند و گفتند پس به سرعت

61 
e disser: "Padre, assai ci fia men doglia 
se tu mangi di noi: tu ne vestisti 
queste misere carni, e tu le spoglia". 

 :ميكردي درد كمتري داشتيم چنانچه از تن ما تغذيه! پدرجان« 

 كه هستي بخش ما در زمان تولد بودي، و اين پوست اين تو بودي

 » !ساز پس تو نيز برهنه مان! و گوشت اندوهبار بر ما پوشاندي
64 
Queta’mi allor per non farli più tristi; 
lo dì e l’altro stemmo tutti muti; 
ahi dura terra, perché non t’apristi? 

 نسازم، براي آنكه بيش از اين اندوهگينشان

 .روز و روز بعد، بي صدا و خموش، باقي مانديم آن. آرام گرفتم

 !بلعيدمان اي كاش دهان ميگشود و مي! زمين بي رحم! آه

67 
Poscia che fummo al quarto dì venuti, 
Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, 
dicendo: "Padre mio, ché non m’aiuti?". 

 رسيديم پس از آن كه به سختي ، به روز چهارم

 !پدرم« : پايم فكند و گفت  گادو، خود به

 ...سپرد اين بگفت و جان» چرا نجاتم نمي دهي؟

70 
Quivi morì; e come tu mi vedi, 
vid’io cascar li tre ad uno ad uno 
tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi, 

 همانگونه كه اينجا، ميبيني ام،

 ...شدم بين روز پنجم و ششم، مردن يك يك آنان شاهد

 .حاال، نابينا بودم خود نيز از

73 
già cieco, a brancolar sovra ciascuno, 
e due dì li chiamai, poi che fur morti. 
Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno". 

 هايم، پس از مردن جگرگوشه. به سمتشان ميخزيدم

 !صدايشان ميزدم به مدت دو روز

 » .گرسنگي بيش از درد، شدت و پيشي گرفت سپس
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76 
Quand’ebbe detto ciò, con li occhi torti 
riprese ’l teschio misero co’ denti, 
che furo a l’osso, come d’un can, forti. 

 بدبخت پس از اين گفته ها، چشمانش بچرخاند و مغز آن

 گرفت و بر آن فشرد و چون سگان استخوان شكن، دوباره به دندان

  .استخوان مغز ديگري را خرد كرد
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  اوليس-3

  
انه كه شاهزاده تلفظ ميكنن، قهرمان افسانه اي يون (Odyssey) كه غربيها اونو اديسه(Ulysse) اوليس

 داشته و (Penelope) در غرب يونان بوده و همسر زيبايي به نام پنه لوپه (Ithaque) جزيره ايتاك

اوليس ماجراهاي زيادي داره كه مفصال در كتاب ايلياد و اديسه . (Telemaque)پسري هم به نام تلماك
  كتاب كمدي الهي ماجراي آخرين دانته در سرود بيست و ششم. نوشته هومر شاعر يوناني شرح داده شده

چون هومر . سفر دريايي اوليس و مرگ اونو نقل ميكنه،  كه البته اين داستان زائيده تخيل خود دانته هست
  .هيچوقت ماجراي مرگ اوليس رو ننوشت

  
ا پاريس شاهزاده تروا ب. داستان اوليس از كتاب ايلياد شروع ميشه كه ماجراي جنگ تروا توش شرح داده شده

پادشاه يونان فرار ميكنه و اين شاه براي پس گرفتن هلن به تروا  (Agamemnon) هلن همسر آگاممنون
سالها طول ميكشه بدون اينكه به نتيجه اي برسه تا اينكه اوليس پيشنهاد ساخت  اين جنگ. حمله ميكنه
ميكنن و  هاي شهر رو بازيونانيها داخل اسب پنهان ميشن و وقتي اهالي تروا دروازه . رو ميده اسب چوبي

  .اسب رو داخل شهر ميبرن، اونا بيرون ميان و دروازه هاي شهر رو براي سربازاي يوناني باز ميكنن
 

نقطه ضعف اون پاشنه ( نداشت  آشيل جنگجوي روئين تن بزرگ يوناني بود كه كسي توان شكست دادن اونو
مادر آشيل كه ميدونسته اگه پسرش  ).ميشه تهپاش  بود كه در نهايت هم به همين وسيله توسط پاريس كش

اونجا آشيل با دختر . ميفرسته (Scyros) ميشه، اونو با لباس زنانه به دربار سيرس به جنگ بره كشته
اوليس آشيل رو پيدا ميكنه و راضيش ميكنه همراهش . ارتباط برقرار ميكنه (Deidamie) دئيدمي سيرس،

  .يل بچه دار شده بوده بعد از رفتن اون از غصه ميميرهدئيدمي كه از آش. بره به جنگ تروا
  

دستور  بعد از جنگ به .شرح داده شده» اديسه«ماجراهايي كه بعد از جنگ تروا سر اوليس مياد تو كتاب 
اما ميون طوفان كشتي ها  اوليس دو روزه دوازده كشتي ساخته ميشه تا يوناني ها به وطنشون برگردن،

زمان گشت و گذار به غاري . جزيره ميرسن بعد از طوفان اوليس و همراهانش به يه. همديگه رو گم ميكنن
از  اونا غولهاي يه چشم بزرگي بودن كه. اسير ميشن (Cyclops) ميرن كه توسط يكي از سيكلوپسها

در به موضوع افسانه هاي يوناني . (نبودند نزديكي خداي زمين و بهشت بوجود اومدند و ظاهرا سه تا هم بيشتر
  :مراجعه كنيددر اين آدرس 

(http://www.forum.persiantools.com/t69114.html 
 

درخت نوك تيزي روبر ميدارن و چشم  اوليس و همراهاش. يوناني ها رو ميخوره و ميخوابه سيكلوپس دوتا از
  .اون غول رو كور ميكنن

 
سيرس چند نفري رو كه وارد جزيره ميشن با جادو به خوك  اوليس و دوستانش به جزيره ديگه اي ميرن،

. برگردونه اوليس از مركوري كمك ميگيره و سيرس رو وادار ميكنه مردان اونو به شكل اولشون. تبديل ميكنه
ن هركس جذب آواز اونا چو. باشه سيرس به اوليس هشدار ميده كه در سفرش مواظب سيرن هاي خوش صدا

 .بشه ميميره
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اوليس با طوفاني برخورد ميكنه و تمام يارانش كشته ميشن، اما اون جون سالم به  در سفر آخر دريايي كشتي
ميسازه و به وطنش  ميبره و بعد نوزده روز مبارزه با انواع خطرات در يك جزيره دور افتاده، يه كشتي ديگه در

  .برميگرده
  

تو اين مدت خواستگاران زيادي . به جنگ تروا تا برگشتنش بيست سال طول ميكشه وليساز زمان رفتن ا
پنه لوپه براي فريب . كنه براي پنه لوپه امدن و دائما تالش ميكردن تا مجبورش كنن با يكي از اونها ازدواج

نه، اما شبها هرچي رو كه اونها ازدواج ميك اونها قول داده بود كه هر وقت كار قاليبافي شو تموم كنه با يكي از
 .ميشكافت بافته بود

 
  .اوليس از سفر برميگرده با كماني كه فقط خودش ميتونسته ازش استفاده كنه تك تك خواستگارهارو ميكشه

  
با كوهي مرتفع وجود داره كه   در بحث كمدي الهي گفتيم كه از نظر دانته در نيم كره جنوبي فقط يه جزيره

 و همراهاش تو آخرين سفر درياييشون، بعد از گذشتن از نشانه هاي هركول كه اوليس .هست همون برزخ
 ماه به 5هست كه قبال تو اين وبالگ بهتون معرفيش كرده بودم، بعد از  شهر هركوالنئم همون منظور

ا به در برزخ نبود، طوفاني مياد و از رسيدن اون نيمكره جنوبي و جزيره برزخ ميرسن اما چون هدف اونا پااليش
  .ميكنه جزيره جلوگيري

  
دانته و ويرژيل در طبقه هشتم هستند و دارن به سمت گودال هشتم اين طبقه ميرن  در سرود بيست وششم،

 وسيعي ميشن كه مانند اينكه روي اون كرمهاي شبتاب پخش شده باشه، گلوله هاي آتشيني كه متوجه دشت

 .روح اوليس و ديومد اسيره از اونا كه دوتا زبونه آتيش داره،تو يكي . هست كه ارواح گناهكارا تو اونا زندانيه
 دكلمه اين اشعار رو هم از اين آدرس .كنه ميخواد كه ماجراي آخرين سفر درياييشو نقل ويرژيل از اوليس

  :تهيه كنيد
  

http://www.freewebtown.com/kaveh_d/Media/Ulysse.wma 
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79 
"O voi che siete due dentro ad un foco, 
s’io meritai di voi mentre ch’io vissi, 
s’io meritai di voi assai o poco 

 !...دوتني كه هر دو در يك آتش به سر ميبريد اي شما «

 داشتم، چنانچه در طول حيات، شايستگي توجه و عنايت شما را

 ،كمتر يا بيشتر از شما داشتم چنانچه لياقتي
82 
quando nel mondo li alti versi scrissi, 
non vi movete; ma l’un di voi dica 
dove, per lui, perduto a morir gissi". 

 هنگام كه در زمين، اشعار زيبايم را مي سرودم، آن

 شماست خواهشم از يكي از! به نام لياقت و شايستگيم، بايستيد

 »؟ ...گم شدنش، در كجا بدرود حيات گفت تا بگويد پس از
85 
Lo maggior corno de la fiamma antica 
cominciò a crollarsi mormorando, 
pur come quella cui vento affatica; 

 اي كه بلندتر از ديگري در آن آتش باستاني بود زبانه

 وزد، شروع به جنبيدن نمود، و چون شعله آتشي كه باد بر آن

 ...صحبت كرد زير لبي شروع به

88 
indi la cima qua e là menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
gittò voce di fuori, e disse: "Quando 
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 سو، سپس با تكان دادن زبانه اش به اين سو و آن

 حرف زدن داشته باشد، صدايي از خود بيرون داد چون زباني كه قصد

 سال هنگامي كز سيرسه، كه بيش از يك«: و گفت

91 
mi diparti’ da Circe, che sottrasse 
me più d’un anno là presso a Gaeta, 
prima che sì Enëa la nomasse, 

 گائتا پنهان نگاهم داشته بود نزديك

  و پيشتر از آن كه انه

 آن نام برايش برگزيند، جدا شدم،

94 
né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né ’l debito amore 
lo qual dovea Penelopè far lieta, 

 پيرم، ق پسرم، نه محبت و رافت به پدرنه عش

 همسرم پنه لوپه در دل داشتم، و نه عشقي كه به

 آورم، و مي بايست سعادت و رضايتش را فراهم

97 
vincer potero dentro a me l’ardore 
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 
e de li vizi umani e del valore; 

 !...آيد  شناخت جهان فائققادر نگشت بر شوق شديدم در

 بر آن ميداشت بر نقايص و كماالت بشري شوقي كه مرا

 !واقف شوم و به هر سو سفر كنم

100 
ma misi me per l’alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola da la qual non fui diserto. 

 !ساختم و ژرف روانپس دماغه كشتي ام را به سوي درياي بيكران 

 همراهاني كز آن پس هماره با من بودند، با تني چند از

  ...و هرگز رهايم نكردند، تنها بودم
103 
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, 
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, 
e l’altre che quel mare intorno bagna. 

 !حل هر دو گذشتمو اسپانيا رفتم وز سا تا مراكش

 كه را ديدم و به جزاير دورتري) سارديني(جزيره سارد 
 ...سر كشيدم در پهنه دريا بودند
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106 
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 
dov’Ercule segnò li suoi riguardi 

 ...همرهانم، پير شده، ديگر چاالك نبوديم من و

  انجام به گذرگاهي تنگ رسيديمسر

 بود كه هركول، نشانه هاي خويش آنجا نهاده

109 
acciò che l’uom più oltre non si metta; 
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l’altra già m’avea lasciata Setta. 

 ...بشري بيش از آن فراتر نرود تا هيچ

 در سمت راستم، سويل و در چپم سوتا

 !شدم به درياي پهناور وارد... بر جا نهادم

112 
"O frati", dissi, "che per cento milia 
perigli siete giunti a l’occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 

 !برادران خوبم«: يارانم گفتم خطاب به

 كز ميان صدها هزار سدراه خطرناك

 تانحواس اجازه دهيد هوش و! به غرب رسيديم

115 
d’i nostri sensi ch’è del rimanente 
non vogliate negar l’esperïenza, 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 

 چيز خوب و بازمانده از شجاعت قديمتان است، كه تنها

 !آوريد به كشف بيشتر اين درياها نائل شوند و تجربيات جديد به دست

 !ه دنياي نامسكون رويمدنبال خورشيد، ب كافي است به

118 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza". 
 چون شما خلق نشده ايد كه !بر نژادتان بيانديشيد

 بلكه به خاطر جستجوي! زندگي كنيد حيوان

  »!علم و تقوي بر زمين آمديد
121 
Li miei compagni fec’io sì aguti, 
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con questa orazion picciola, al cammino, 
che a pena poscia li avrei ritenuti; 

 پس از اين نطق كوتاه و گيرا،

 ادامه دادند، همرهانم را چنان به شور افكندم كه به راهشان

 !سختي توان بازداشتنشان، از آن پيشروي داشتم و به

124 
e volta nostra poppa nel mattino, 
de’ remi facemmo ali al folle volo, 
sempre acquistando dal lato mancino. 

 برافراشتيم پس بادبانها را به سويي كه خورشيد از آنجا ميگذرد

 پاروهايمان بالهايي براي پرواز بي معنايمان ساختيم از

 ...بوديم عازم چپ و هماره به

127 
Tutte le stelle già de l’altro polo 
vedea la notte, e ’l nostro tanto basso, 
che non surgëa fuor del marin suolo. 

 !ميديدم تمام ستارگان قطب ديگر، از اينك در آسمان شبانه

 نيز چنان پايين بودند كه فاصله اي ستارگان ما

 .نه چندان زياد با سطح اقيانوس نداشتند

130 
Cinque volte racceso e tante casso 
lo lume era di sotto da la luna, 
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo, 

 كه در اين ماجراي جالب و عجيب دريايي از زماني

 روشن گام نهاديم، در اين مدت هالل ماه پنج بار

 ...گشته بود و پنج بار خاموش

133 
quando n’apparve una montagna, bruna 
per la distanza, e parvemi alta tanto 
quanto veduta non avëa alcuna. 

 كه ناگه كوهي در برابرمان ظاهر گشت

 ميرسيد چنان مرتفع! كز فاصله اي دور تاريك ميرسيد

 !....اش نديده بودم كه هرگز مشابه

136 
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
ché de la nova terra un turbo nacque 
e percosse del legno il primo canto. 
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 !...شادي و سرور شديد بر ما چيره شد

 زيرا از سرزمين نو ...كه افسوس به زودي به اشك وفغان مبدل گشت

 آورد، گردبادي از راه رسيد كه ضربه اي هولناك بر دماغه كشتي فرود

139 
Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 
a la quarta levar la poppa in suso 
e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 

 !امواج، آنرا سه بار سرنگون ساخت و

 جلويش در چهارمين تكان شديد عقب كشتي به هوا برخواست و

 ...چنين خواسته بود» او«فرو رفت آنگونه كه اراده قاهر  به داخل امواج

142 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso". 

  »...برد تا سر انجام امواج دريا ما را به زير خود فرو
  


