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صورة صالح الدين األيويبِّ بني السينام 

العربيَّة واألمريكيَّة

غسان مرتىض

))اِقرْأ بني األسطر التي مل تصلك

عندها ستفهم كلَّ يشء((

إيرينا راتوشينسكايا

مقدمة

 ،Symology يمكن لدراسة الصورة السينمئيَّة أن تستفيد من مقوالت علم اإلشارات أو العالمات
وتستلهم يف اآلن ذاته مقوالت اهلريمينوطيقا   Hermeneuticsوعلمي اجلمل والتحليل النفيس.

خالل  ومن  وتقنيَّة،  ة  ورسديَّ شكليَّة  عدة:  زوايا  خالل  من  نتناوله  نا  فإنَّ بعينه  لفيلم  دراستنا  ويف 
التأصيل  يف  متباينة  أنساق  ا  وإهنَّ وسيميوطيقية.  وسيكولوجيَّة  وتارخييَّة  أدبيَّة  ة  نقديَّ عدة:  مقاربات 
، لكنَّها تتداخل يف ما بينها يف التطبيق والتناول، وتتشابك يف رحلة الكشف عن  النظريِّ األكاديميِّ

عوامل هذا الفيلم وآفاق تلك الصورة.

الرسائل  تلحظ  وأْن  للمعنى،  املوِصلة  واإلشارات  الدالالت  الرحلة  هذه  يف  ترصَد  وأْن 
ما يمرسه  تقفَو  التي قد ختتزن وظائف ذرائعيَّة خمتلفة، وأْن  الصورُة  التي تطلقها تلك  التواصليَّة 
َحه ترشحًيا علميًّا اعتمًدا عىل آليَّات الكتابة  الفيلم من تأثريات سلبيَّة أو إجيابيَّة يف املتلقي، وأن ُترشِّ
ة اإلدراكيَّة يف فهم الصورة وتقبلها  السينمئيَّة وأدواهتا الفنيَّة واجلمليَّة، وأن تستخلص دور النظريَّ
دة للبنية املنطقيَّة للفيلم، فتلك  فنيًّا ومجاليًّا، وأن تنتبه إىل خمتلف احلقول الدالليَّة والسيميائيَّة املولِّ



232

ملحق العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

رحلة وافرة الثراء، مجَّة املتعة، لذيذة االكتشاف! فكيف إذا كانت الصورة متعلقة بشخصيَّة من أهمِّ 
شخصيَّاتنا التارخييَّة التي ُطبَع رسُمها عىل العمالت، وأقيمت هلا النصب والتمثيل، وُنظمت فيها 

القصائد واألشعار!

يف هذا البحث سنرصد يف األفالم موضوع دراستنا تلك الصورة السينمئيَّة التي مل تعد جمرد صورة، 
جديًدا،  ختليًقا  وخّلقته  آخر،  بعًثا  األصل  بعثت  فقد  )أنطو-تكوينية(  بخاصيَّة  صريورة  غدت  بل 
وسنحاول أن نضع اليد عىل وصاية الفكرة عىل الصورة، ووصاية الصورة عىل األصل، وهل كانت 
ديمومته  الواقع يف  مع  التواصل  استطاعت  ؟ وهل  األيديولوجيِّ أم  الفنان  تفيض عن  الصورة  هذه 
وتنويعاته؟ وسنحاول اإلصغاء للمنطوق، والتمعن يف املفهوم، واستجالء الضمنيِّ واملسكوت عنه! 

ا يف تلقيه من مرسلني متنوعني! وهل كان املتلقي العريبُّ حياديًّ

بأنَّه  الرغَم من علمه  دافيد جاسرب، عىل  يقول  أثًرا عميًقا يف حياة اإلنسان كم  الفنيُّ  النصُّ  يرتك 
، و يمكن أن يكون لنصوٍص ورواياٍت خياليَّة سلطٌة يف حياتنا، رغم  جمرد اخرتاع، جمرد عامل خيايلٍّ
ا – بمعنى ما - ليست صحيحة)1). وإذا كان شأن النصِّ كذلك فكيف يمكن أن يكون حال  علمنا أهنَّ
السينم وهي الفنُّ األرقى؟! لقد غدا هذا الفنُّ املنبثق من اآللة سيِّد الفنون، واستطاعت السينم أْن حتّفز 
الفنان التشكييل عىل الرسم بشكل أفضل، واملرسحيَّ أن يتعرف إمكاناته وقدراته بشكل أعىل، وإذا 
كان التشكيل ُيعّد بمنزلة التحليل النفيسِّ للقرن التاسع عرش، فيمكن أن ُيعدَّ الفنُّ السينمئيُّ التحليَل 
عىل  ينطوي  الذي  البرصيِّ  الالوعي  عن  الكشف  مصادر  من  مصدر  فهي   ،(2( احلايلِّ للقرن  النفيس 

سيل من اإلدراكات واملفهومات. 

واضًحا،  رواًجا  الصورولوجيَّة)3)  الدراسات  األخرية  اآلونة  يف  راجت  فقد  أخرى،  ناحيٍة  ومن 
الشعب  التي تتحدث عن صورة هذا  فانترشت األبحاث  الفنون األخرى،  إىل  وانتقلت من األدب 
ة بنظرة األدباء إىل الشعوب األخرى  الفيلم أو غريه، ومل تعد دراسات الصور خاصَّ أو ذاك يف هذا 
نقُد  وغدا  أيًضا.  السينمئيِّني  عىل  انسحبت  بل  أدبيَّة،  صور  شكل  عىل  القوميَّة  آداهبم  يف  وانعكاسها 

الدراسات الصورولوجّية نوًعا من نقد النقد ال بدَّ منه الستكمل املشهد.

))) دايفيد جاسرب، مقدمة يف الهرمينوطيقا، وجيه قانصو )مرتجامً)، )بريوت/ الجزائر: منشورات الدار العربيَّة للعلوم - نارشون، 007))، ص)). 

))) ريجيس دوبري، حياة الصورة وموتها، فريد الزاهي )مرتجامً)، )الدار البيضاء: منشورات أفريقيا الرشق، )00))، ص))).

املقارن Comparative Literature وكان د. سعيد علُّوش أول من تحدث نظريًّا عنه، وابتدع مصطلح  الصورولوجيا واحد من مفهومات األدب   (((

الصورولوجيا يف اللغة العربيَّة مقاباًل للمصلح الفرنيس Imageologie، يف كتابه: مكونات األدب املقارن يف العامل العريب، )بريوت: منشورات الرشكة العامليَّة 

للكتاب، 987))، ص480.
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هة عمًدا، كم أنَّ تلقيها قد ال يكون حمايًدا أو  وهذه الصورة قد تكون مغلوطة باملصادفة أو مشوَّ
معقواًل – وهذا ما سنكشف عنه الحًقا – ألنَّ الشحن األيديولوجي الذي غدا يف اآلونة األخرية أشد 

كثافة وتأثرًيا يمنع التلقي السليم للصور عىل مبدأ ))عنزة وإن طارت((.

مألت شخصيَّة صالح الدين األيويبُّ )7))) - )9))( الدنيا وشغلت العرب واملسلمني بعد منتصف 
القرن العرشين؛ ُنِحتت له التمثيل يف الساحات العامة، واستغاث به الشعراء بعد أن أصبحت السيوف 
وُأْنتِجت عنه  ة،  باألمَّ والنهوض  القدس،  يتحدثون عن حترير  اخلطباء، وهم  باسمه  ق  خشًبا، وتشدَّ

املسلسالت واألفالم... إلخ. 

ويف هذا السياق ُعِقد يف جامعة مدينة سعرد Siirt الرتكيَّة ))) – 5). 09. 6)0)( مؤمتٌر دويلٌّ عنه، شارك 
فيه عدد كبري من الباحثني، توافدوا من أصقاع العامل املختلفة، وُنرَشت أعمُل املؤمتر الحًقا يف جملدين 

ضخمني)4).

حرض يف املؤمتر بحثان يتصالن بالسينم، األول لكاتب هذه السطور بعنوان: ))أسطرة شخصيَّة 
 ،legenderize  ز فيه عىل استكشاف مفهوم األسطرة صالح الدين واستلهامها يف الشعر والسينم(()5) ُركِّ
هنا املخيلة الشعبيَّة اجلمعيَّة،  ل األبطال التارخييني املشخصني إىل صور نمطيَّة، تكوِّ وتبيان آليات حتوِّ
وتعربِّ عنها يف الفنون الشعبّية املتَّصلة هبا، كاحلكاية اخلرافيَّة واألنشودة الشعبيَّة البطوليَّة...، وانتقال 
أنَّ  كيف  البحث  بنيَّ  وقد  السينم،  وبالتايل  املختلفة  والفنون  الفرديِّ  الفنيِّ  األدب  إىل  الصور  هذه 
؛ فلم تبدع سريًة شعبيَّة كربى  الذهنيَّة العربيَّة مل تتفتق عن عمل ضخم يليق باسم هذا القائد التارخييِّ
أو قصيدة بطوليَّة ترقى إىل مستوى امللحمة، ومل تنتج فيلًم سينمئيًّا يشبه ما فعلته الشعوب األخرى مع 

عظمئها الكبار.

(4( Uluslararası Selahddin Eyyübi Sempozyumu Bildiriler I – II, ed. Najati Somer – Ahmet Aktaş, (İ�stanbul: Beyan, Yayınları, (0(7(.  

مل يرتك املشاركون صغريًة أو كبريًة، شاردًة أو واردًة يف حياة هذا القائد التاريخيِّ إالَّ أشبعوها دراسة ومتحيًصا، وكانت النظرة السلبيَّة إىل الغرب بكلِّ 

ق له جمهور املتلقني، فإذا ما انتقد  ًة، تكاد تكون اليشء الوحيد الذي يتفق عليه جلُّ الباحثني، ويُصفِّ مكوناته الثقافيَّة )استرشاق - أدب – سينام...) عامَّ

أحد املسترشقني سلوكًا ما لصالح الدين، فإنَّ االتهامات الجاهزة واللعنات القاسية تنصب عىل هذا املسترشق كالحمم، وتنصبُّ أيًضا عىل االسترشاق 

العميل وربيب االستعامر... وإذا ما ذهب مسترشق آخر إىل بيان فضائل صالح الدين وأطنب يف امتداحه يأتيه الردُّ رسيًعا عىل لسان الباحث محمد 

د  إلهامي: ))لسنا يف حاجة إىل شهادة غري املسلمني عىل عظمة صالح الدين، كام أنَّ شهادة الغربيني ملسلم ليست قواًل فصاًل ترفعه أو تخفضه)). انظر: محمَّ

إلهامي: ))مدح صالح الدين يف مؤلفات املسترشقني واملؤرخني الغربيني))، يف: 

Uluslararası Selahddin Eyyübi Sempozyumu Bildiriler I – II, ed. Najati Somer – Ahmet Aktaş, (İ�stanbul: Beyan Yayınları, 

(0(7(, I, (((.   

ان مرتىض: ))أسطرة شخصيَّة صالح الدين واستلهامها يف الشعر والسينام)) يف: )5) د. غسَّ

                                                                                   Uluslararası…, (0(7, I, (66 – (90. 
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ا البحث اآلخر فكان بعنوان: ))نقد املالمح االسترشاقيَّة لصورة صالح الدين األيويبِّ يف السينم  أمَّ
يلمز  د. مصطفى  الرتكيُّ  الباحث  فيه  فقد حرص  البحث،  بطبيعة  العنوان ييش  ولعلَّ  الغربيَّة(()6)، 
تنطوي عليه  ما  قراءة عىل  لكنَّها كانت  الغربيَّة،  األفالم  الدين يف عدٍد من  قراءة صورة صالح  عىل 
من جهد علميٍّ ومتابعة رصينة، تنطلق من لغة استرشاقيَّة معكوسة )حسب مصطلح صادق جالل 
العظم(، تتبنى بعض مقوالت إدوارد سعيد، وال ترى يف الغرب إالَّ عدًوا متآمًرا متحفًزا دائًم إلحلاق 
األذى واحليف باملسلمني ماضيهم وحارضهم، بل ترى الغرب كلَّه حمض مؤسسة، يتحكم هبا عدد 

من املسترشقني بجهاز حتكم مربمج يف أجهزة املخابرات.

ة، للتأكد  وقد حفز لديَّ بحث الزميل الرتكيِّ الفضوَل للعودة جمدًدا إىل هذه األفالم ومتابعتها بدقَّ
من صحة ما ذهب إليه، لكنَّني مل أر ما رآه، ووصلت إىل عكس ما وصل إليه.

سوى  األيويبُّ  الدين  صالح  فيها  يظهر  التي  األفالم  بمتابعة  الرشوع  قبل  خلدي  يف  يرسخ  مل 
يف  بالغت  قد  العربيَّة  السينم  أن  عىل  يقوم  األول  السينم؛  يف  له  املمكنة  الصورة  عن  اثنني  تصورين 
متجيده، وأطنبت يف تصوير مآثره، حتى جعلته أنموذًجا للبطل األسطوريِّ السوبرمان، واآلخر يقوم 
فخاب  ا،  بربريًّ وإرهابيًّا  متشدًدا  إسالميًّا  جعلته  حتَّى  صورته  هت  شوَّ قد  األمريكيَّة  السينم  أن  عىل 
هات صحافيَّة، ال تستند إىل  ظنِّي يف احلالتني كلتيهم، واكتشفت أن تصورايت حمض أوهام مبنيَّة عىل ترَّ
قيم علميَّة موضوعيَّة. وسنحاول فيم يأيت أن نستكشف كيف بدت شخصيَّة صالح الدين يف بعض 

النتاجات السينمئيَّة، وسنتناول بالتحليل فيلًم عربيَّا واحًدا، وثالثة أفالم أمريكيَّة.

صورة صالح الدين يف السينام العربيَّة

تبدو صورة صالح الدين األيويبِّ يف الرتاث العريبِّ ناصعة صافية، فهو القائد الفذُّ والبطل املثايلُّ 
املؤرخني  من  عدٍد  كتب  يف  ذلك  مصداق  ونجد  القدس...  ر  وحمرِّ املسلمني  د  موحِّ احلمى،  حامي 
يف   – املثال  سبيل  عىل   – نجدها  أرسته،  أفراد  أحد  كنف  يف  أو  رعايته  يف  عاشوا  الذين  واألدباء 
))النوادر السلطانية واملحاسن اليوسفية(( البن شداد، و))الروضتني يف أخبار الدولتني(( ألبى شامة 
ز عدٌد من املؤرخني والدارسني يف  و))الكامل(( البن األثري، وغري ذلك من الكتب القديمة. وقد عزَّ

(6( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından hareketle batı sinemasında çizilen Selahddin Eyyübi portresi üzerine 

bir değerlendirme’’, Uluslararası…, (0(7, I, (9 – 64.  

وقد أنجزُت ترجمَة بحث د. مصطفى يلامز إىل العربيَّة وآمل نرشها قريبًا.           
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و كتب التاريخ واألدب املدرسيَّة،  سها ُمِعدُّ العرص احلديث هذه الصورة الكالسيكيَّة اإلجيابيَّة... وكرَّ
بعد أن ضمخوها بأصباغ العروبيَّة املعارصة.

أخذت هتتز يف  األقل،  واملدونات عىل  الكتب  ثابتة يف  بقيت  التي  املثاليَّة  الصورة شبه  لكنَّ هذه 
اآلونة األخرية، بعد أن فتح حسن بن حمسن األمني باب االنتقاد عىل مرصاعْيه يف كتابه: ))صالح 
أ بعض  الدين األيويب بني العباسيني و الفاطميني و الصليبيني(( الصادر يف بريوت عام 1995، فجرَّ
واملجالت  اجلرائد  صفحات  عىل  له،  العنيفة  االهتامات  وتوجيه  الدين  صالح  مهامجة  عىل  الكتَّاب 
يأبه  وال  العلمي،  البحث  بقواعد  يكرتث  وال  التارخييَّة،  إىل  يفتقد  بأسلوب  اإللكرتونيَّة  واملواقع 
ة. لقد جترأ نضال نعيسة –مثاًل - عىل نعت صالح الدين بـ: ))جمرِم احلرب  بمقتضيات الرصانة اللغويَّ
بمجرمي  واإلسالميَّة  العربيَّة  التارخييَّة  بالشخصيات  يسمون  ممَّن  ))وغريه  ووصفِه  باجلنة((،  املبرش 
احلرب والقتلة السفاحني(()7). ومل يتحرج يوسف زيدان يف إطالق الشتائم، ووصف صالح الدين 

(8( )) بأنَّه ))واحد من أحقر الشخصيَّات يف التاريخ اإلنساينِّ

تفكري مشاهبة،  آليَّات  من  أيًضا  تنطلق  فهي  ارسنْي،  الدَّ منطق هذين  والتعليقات عىل  الردود  ا  أمَّ
لكنَّها تقف عىل الضفة األخرى املختلفة أيديولوجيًّا، وال تعالج األفكار أو املضمونات، بل هتاجم 

األشخاص، وتكيل هلم باالهتامات، ممَّا ال جمال لالستفاضة بذكره هنا.

املسلسالت  من  عدًدا  األيويبِّ  السلطان  عن  أنتجوا  قد  العرب  نجد  املرئيَّة  الثقافة  إىل  وبالعودة 
هذه  سنرتك  أنَّنا  غري  أيًضا.  وأنيمي  متحركة  رسوم  أفالم  وأنتجوا  الوثائقيَّة،  واألفالم  التلفزيونيَّة 
األنمط من اإلنتاج املرئيِّ جانًبا، علًم أنَّ املسوغات املنهجيَّة لرتك املسلسالت التلفزيونيَّة خارج دائرة 
النوعيَّة بني األفالم السينمئيَّة  التقنيَّة  الفوارق  املعاجلة، ال يمكن أن تكون ذات شأن. فقد أصبحت 
واملسلسالت التلفزيونيَّة شبه معدومة: ))إن االختالف بني السينم والتلفاز كان ملحوًظا يف فرتة زمنيَّة 
ا اليوم فلم يعد هناك ذاك التمييز  معيَّنة قبل التطور التكنولوجيِّ والتقنيِّ الذي وصلنا إليه اليوم، أمَّ
ة  التلفاز، وخاصَّ إىل  السينم  نجوم  كبرٍي من  توجه عدٍد  ذلك هو  م  دعَّ وممَّا  يذكر،  الذي  واالختالف 
هيثم  السوري  املخرج  د  يؤكِّ نقسه  السياق  ويف  وبريطانيا...(()9).  األمريكيَّة  املتحدة  الواليات  يف 

http://cutt.us.com/gl9J    .((7) نضال نعيسة، ))صالح الدين األيويب كمجرم حرب(

)8) انظر عىل سبيل املثال اللقاء التلفزيوين معه عىل الرابط:

http://cutt.us.com/CI47OQ

)9) وائل تنبكجي، ))ما بني السينام والتلفزيون))، مدونات الجزيرة:

http://cutt.us.com/7e8Yp



236

ملحق العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

باللغة  أنَّه ال يوجد ما يمكن تسميته  النوعني بقوله: ))إنَّه شخصيًّا يعتقد  الفوارق بني  ي تاليش  حقِّ
ر هبا التلفزيون، ألنَّ األداة واحدة هي  التلفزيونيَّة، وأنَّ السينم يتمُّ تصويرها بنفس الطريقة التي يصوَّ
الكامريا وإىل جانبها اللون والضوء واملونتاج واملمثل واحلركة وغريها، مشرًيا إىل أنَّ حديث البعض 
عن لغة سينمئيَّة أفضل، حيطُّ من قدر الدراما التليفزيونيَّة، بينم الواقع أنَّ هناك أعماًل سينمئيَّة جيِّدة 
غ لنا جتاوز مسلسالت املرصيِّ  وأخرى رديئة ونفس احلال يف التلفزيون(()10). لذا فليس هناك ما يسوِّ
حسام الدين مصطفى ))نرس الرشق(( من إنتاج عام 1999 والسورينْي نجدت أنزور ))البحث عن 
الكبرية  2000؛ سوى احلجوم  املنتجنْي عام  الدين األيويب((  الدين(( وحاتم عيل ))صالح  صالح 
وعدد الساعات التي جيب أْن ُتقىض أمام شاشة التلفزيون )87 ساعة مشاهدة(، ممَّا يفيض إىل توسيع 

غري حممود يف عدد صفحات الدراسة احلاليَّة.

ا السينم العربيَّة فلم توفق يف إنتاج فيلم روائيٍّ واحٍد عن صالح الدين األيويبِّ زيادًة عىل فيلم  أمَّ
فيلمْي ))الرسالة((  العقاد صاحُب  1961. وقد حاول املخرج مصطفى  املنتج عام  يوسف شاهني 
ة  و))عمر املختار(( طوال عرشين سنًة، أْن يصنع فيلًم روائيًّا ضخًم، يليق بمنزلته التارخييَّة، إالَّ أنَّ أمَّ
املليار مسلم عجزت عن متويل هذا املرشوع كم يقول)11). وبقي فيلم شاهني ))النارص صالح الدين(( 
يتيًم يف جماله، ومل ُتفلح السينم العربيَّة بعده يف إنتاج فيلم آخر، يستفيد من التقنيَّات السينمئيَّة احلديثة 
يف اإلخراج، ويستخدم املنجزات العلميَّة يف جماالت التصوير واخلداع البرصيِّ واملونتاج واإلضاءة 

ة... إلخ. وهندسة الصوت واملوسيقا التصويريَّ

 فيلم النارص صالح الدين

ة عام )12)1963 وهذا يعني أنَّ عمليَّات التصوير التي   ُعرض فيلم املخرج يوسف شاهني أول مرَّ
استمرت مخس سنوات قد حصلت فعليًّا بعيد العدوان الثالثي عىل مرص، ويف مرحلة سطوع نجم 
لذا ال عجب أن يشارك اجليش املرصيُّ   ... النارصيِّ العريبِّ  القوميِّ  املّد  ج  النارص، وتأجُّ مجال عبد 
انتصارات وإن  20 ألف جنديٍّ يف تصوير معارك يوسف شاهني، توًقا من قادته لتحقيق  بأكثر من 

كانت سينمئيَّة.

)0)) سالمة عبد الحميد، ))ما الفرق بني السينام والتلفزيون))، موقع الجمل مبا حمل:

http://cutt.us.com/GCvwK

)))) جامل آدم: ))مصطفى العقاد آمل أال يخطفني املوت من صالح الدين))، صحيفة البيان اإلماراتيَّة، 005) .)) .5). 

 :youtube فيلم ))النارص صالح الدين))، رابط الفيلم عىل ((((

https://www.youtube.com/watch?v=8(c66(0CFSM

https://www.youtube.com/watch?v=82c6610CFSM
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كانت صور مجال عبد النارص يف تلك اآلونة يف كلِّ زاوية وعىل كلِّ جدار. وسرتغب السيدة أم 
كلثوم الحًقا بالذهاب إىل القدس ))إىل فلسطني خذوين معكم...(( وسيدعو عبد احلليم حافظ إىل 
ا الفريق الفنيُّ املتكامل العنارص فيتفتق ذهنه قبل  أن يبقي السالح صاحًيا ))خلِّ السالح صاحي((، أمَّ
ذلك عن اختيار الشخصيَّة الكاريزمائيَّة املناسبة لفيلم غري مسبوق، فيأخذ احلارض إىل املايض ليحمله 
ة، ويأيت باملايض املجيد إىل احلارض ليساوي بينهم وشتان شتان... فلم يتفتق  شعارات العروبيَّة النارصيَّ

الفجر بعيد ذلك عن حترير القدس، بل عن كارثة قومية كربى عام 1967.

ة من حياة صالح الدين، كان فيها يف أوج رجولته وانتصاراته، فبعد أْن  ر أحداث الفيلم مدَّ ُتصوِّ
قىض عىل اخلالفة الفاطميَّة، وأخضع أرض الكنانة لسلطانه، أخذ يتناهى – كم يشري الفيلم - إىل علمه 
ما يتعرض له املسلمون يف بيت املقدس من مظامل واضطهاد، فرشع يستنهض اهلمم واحلميَّات لنرصهتا 

وإنقاذها.

وتتعرض يف تلك األثناء قافلة من قوافل احلجيج املسلمني هلجوم فرقة من الصليبيني الذين يقودها 
رينو )هو نفسه رينالد دي شاتيون Renald de Châtillon أو أرناط كم تسميه املصادر العربيَّة( وكان فيها 

ابنة عمة صالح الدين، فينطلق ملواجهة الصليبيني يف حطني، وحيرر القدس، ويقتل أرناط.

وتسافر فريجينيا زوج أرناط إىل أوروبا تستنجد بملوكها وعىل رأسهم ريتشارد قلب األسد إلنقاذ 
بيت املقدس من املسلمني، فيبحرون إىل عكا، ويتمكنون من أخذها بالتعاون مع أمريها اخلائن كم 
يصوره الفيلم، ثمَّ يتمكنون من عسقالن... لكنَّ اخليانات والدسائس تعصف بقيادات الصليبيني، ممَّا 
يسهم يف هزيمة جيوش ريتشارد عند أسوار بيت املقدس... فُيضطر يف هناية املطاف إىل عقد معاهدة 

سالم مع صالح الدين.

بة من صالح الدين عىل النحو اآليت: يبدأ الفيلم بحوار بني ثالث من الشخصيَّات امُلقرَّ

- أين السلطان؟

- السلطان مريض، ويالزم الفراش.

- قد يكون مريًضا، لكنَّه ال يالزم الفراش. )00: )0: 50)

ع من الناس يف السوق يتحاورون وسط اهلرج واملرج: ثمَّ يظهر جتمُّ

- اسمعوا هذه طبوله، هذه بشائره.
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- ُهَو ُهَو.

- لقد أرسله اهلل كي خيلصنا.

- أرسله اهلل منقًذا للعروبة. )00: 06: 0))

يبدو صالح الدين منذ حلظات الفيلم األوىل متغلًبا عىل ذاته وأوجاعه، منقًذا إهليًّا، وهو ال يمكن 
أن ُيستدعى إالَّ هبذه الصفة، لكنَّه ليس منقًذا للمسلمني والعرب واملقدسيني، بل منقًذا - عىل الطريقة 
عريبٍّ  دكتاتور  كلُّ  يكونه  بأن  حيلم  الذي  السلطان  العرب((،  ))سلطان  فهو  للعروبة!   - ة  النارصيَّ
ة والبعثيَّة  معارص. وهنا يعربِّ الفيلم رصاحة عن الشحن األيديولوجي الذي صنعته األنظمة النارصيَّ

والذي يرفع شعار العروبة أواًل)13).

 ، ثمَّ تتواىل احلوارات واملداخالت اإلنشائيَّة املبارشة التي ال تشفُّ عن أي رقيٍّ يف املستوى الفنيِّ
للزعمء  نفسها  الديمغوجيَّة  بالطريقة  العربيَّة  الوحدة  عن  خطاًبا  يلقي  وهو  الدين  صالح  فيظهر 

العروبيِّني املعارصين: 

فبهذه 	  كلِّه،  العريبِّ  الوطن  عىل  الوحدة  علم  يرفرف  أْن  الدين  حسام  يا  أماينَّ  ))أعزُّ 
ر بيت املقدس من أيدي الفرنجة املغتصبني((  الوحدة، الوحدة العربيَّة فقط، نستطيع أن نحرِّ

((0 :07 :00(

 ثمَّ يقول:

))ما أمجل أن تكون قلوب العرب متحدة(( )00: 08: 50(.	 

القائد اإلسالميُّ  فُيظِهر هذا  الديمغوجيَّة،  املقوالت  الدين هبذه  إنطاق صالح  الفيلم  ويستمرئ 
ة، يقول: ممثاًل للعلمنيَّة العربيَّة التي تبناها النارصيُّون والبعثيُّون يف خطاباهتم الشعبويَّ

ة العبادة، فإنَّ الدين هلل 	   ))دستورنا هو العدل والرمحة، وليطمئن كلُّ إنسان عىل حريَّ
والوطن للجميع(( )00: 45: 50 )

وعىل الرغم من أنَّنا ال نرى يف الفيلم شخصيَّة صالح الدين التارخييَّة احلقيقيَّة، وال نرى يف الوقت 

))))  مل يرُِش صنَّاع الفيلم، ولو عىل سبيل التلميح، إىل أصل صالح الدين ونسبه، وتجاهلوا انتامءه إىل القوميَّة الكرديَّة، وكأنَّه ُولَِد رَُجاًل بال طفولة أو أرسة، 

وهذه املسألة تحتاج إىل بحث تاريخيٍّ موضوعي، يُسقط من اعتباراته التشبيح القومي واأليديولوجيِّ الذي نراه يف كلِّ يشء يف وقتنا املعارص.  
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خيلص  التي  اللحظات  بعض  من  حيرمنا  مل  الفيلم  فإنَّ  أساسها،  عىل  مبنيَّة  ة  أسطوريَّ شخصيَّة  نفسه 
املعروفة  النبل والفروسيَّة  لقيم  ناحية أخرى  ناحية، وخيلص من  السينمئي من  املخرج لإلبداع  فيها 
يف شخصيَّة صالح الدين، بغية تقديم الرسائل األخالقيَّة والفنيَّة التي ترتقي بالفيلم، وتسوغه أمام 

اجلمهري املتعطشة لتلك القيم:

اج املسلمني، وقتلهم مجيًعا، لكنَّ  - يأرس املسلمون حاكم الكرك الصليبيَّ الذي هاجم قافلة احلجَّ
صالح الدين، ال يأمر بإنزال العقوبة به أو قتله، بل يوافق عىل مبارزته، ويقتله وهو شاكي السالح، فال 
يليق بفارس كريم النفس زكي األخالق أن يرصع أسرًيا مكبَّاًل، لذا فإنَّه حيرره ويسلحه، ثم يرصعه. 

 ( 50 :50 :00(

ر األمري الصليبيُّ خيانة ريتشارد قلب األسد، ويوصل إىل صالح الدين خطاًبا يعلن له فيه  - يقرِّ
اخليانة  يأنفون  الذين  الفرسان  أيًضا من شيم  اخلونة. وهذه  التعاون مع  يرفض  النارص  لكنَّ  والءه، 

واخلونة ))0: )0: 0)(.

أثناء ذلك  فرائض احلج، ويف  القدس وتأدية  لزيارة  الدين ريتشارد قلب األسد  - يدعو صالُح 
يتآمر بعض الصليبيني عليه، ويرميه أحُدهم بسهم كي يقتله، ويتَّهَم املسلمني يف الوقت نفسه بارتكاب 
هذه اجلريمة، فيشعل بذلك فتيل احلرب...، لكنَّ صالح الدين وتفادًيا للنتائج الوخيمة التي يمكن 
ته،  ا، ويتسلل إىل معسكر العدو برفقة اثنني من خاصَّ أن ترتتب عىل مقتل ريتشارد، نراه يرسع فانتازيًّ
لُيعالج ريتشارد بنفسه، فيظهر بصفته طبيًبا بارًعا، ينقذ مريضه، ويربهن له أنَّ السهم مل تطلق من أيٍّ 

من أقواس املسلمني.

ويف هناية الفيلم نرى ريتشارد يف خيمة صالح الدين، يطرح عليه السؤال اآليت:

 - أيُّ رشوط مللك منترص عىل ملك مهزوم؟

فيجيبه صالح الدين:

- ال رشوط!!

وينتهي الفيلم باملصاحلة التي تريض اجلميع. 

وما كان لفيلم يدوم ثالث ساعات تقريًبا أن ُيستكمل دون أن يتضمن موضوعي احلب واخليانة، 
ومها من املوضوعات األثرية لدى مجهور املتلقني يف تلك املرحلة، وبم أنَّ شخصية صالح الدين أعىل 



240

ملحق العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

من أْن تعالج بصفة العاشق اهلائم، نرى صنَّاع الفيلم يسندون موضوع احلب إىل مساعده املسيحي )ومل 
يكن كذلك تارخييًّا( عيسى العوام الذي يقع يف حبِّ الراهبة الصليبية لويز والتي حييلها الصليبيون إىل 

املحاكمة بعد اكتشاف عالقتها بالقائد املسيحي العريبِّ بتهمة ))السقوط يف احلب((، واخليانة.

وال خيفى عىل املتلقي اللحظات الكثرية التي سعى فيها صنَّاع الفيلم إىل دغدغة عواطف املسيحيني 
التشكيلة  يف  الكنسيَّة  األجراس  أمهية  وإبراز  الصليبيني،  مقارعة  يف  دورهم  عىل  بالرتكيز  العرب، 
بة من صالح إىل شخصيَّة مسيحيَّة، تناط  ام املقرَّ الدينيَّة ملدينة القدس، ولعلَّ يف حتويل شخصيَّة العوَّ
هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  وممَّا  الدغدغة.  هذه  أشكال  من  شكاًل  العاطفيَّة  واألنشطة  املغامرات  هبا 
الصدد أنَّ صنَّاع الفيلم مل ينتبهوا إىل الرصاعات العميقة واحلادة بني جناحي الكنيسة الرئيسني يف تلك 

م مواد دسمة لتصعيد الرصاع الدراميِّ يف الفيلم. املرحلة، والتي كان يمكن أن تقدِّ

ا اخليانة فتسند إىل وايل عكا )ومل يكن األمر كذلك تارخييًّا( الذي يعتقل وحياكم بتهمة ))كراهيته  أمَّ
– عالوة عىل  القادة الصليبيني الذين تستمرئ السينم الغربيَّة  لبلده وعروبته((، وتسند إىل عدٍد من 

العربيَّة – احلديث عن خياناهتم ودسائسهم.

الفيلم - كم هو معروف - مأخوذ يف األصل عن رواية تارخييَّة للروائيِّ املرصيِّ يوسف السباعي، 
الذين  الثمنية  الكتَّاب  لكنَّ  للفيلم)14).  النهائيِّ  السيناريو  صوغ  يف  األدباء  من  عدٌد  معه  أسهم  وقد 
بذلوا جهدهم يف إنجاز هذا العمل أخفقوا إخفاًقا ذريًعا يف الفكاك من السلطة النصيَّة للرواية، ومل 
 ، إىل سيناريو سينمئيٍّ روائيٍّ  لتحويل نصٍّ  ة،  الرضوريَّ ة  واللغويَّ الفنيَّة  التغيريات  إحداث  ُيوفَّقوا يف 
صوت  وبقي  واملمثلني،  املخرج  أيدي  فوق  يده  وبقيت  مهيمنًة،  األصيلِّ  النصِّ  مؤلِّف  لغة  فبقيت 
ة القائمة عىل اإلنشاء اإلطناب والتي  ا مسيطًرا، وسادت اللغة اخلطابيَّة التقريريَّ السارد العليم أحاديًّ
، وتتعارض مع ما ُيفرتض أْن تكون عليه  تتعارض يف جوهرها مع لغة املونولوج واحلوار السينمئيِّ
ٍ تبًعا لطبيعة الشخصيَّة النَّاشطة، ومن هنا ُتفهم أيًضا  ة وتنوٍع وتغريُّ اللغة السينمئيَّة من ديناميَّة وإشاريَّ
مسألة الرتكيز عىل الصوت والنربة دون الصورة، فقد خال الفيلم متاًما من مساحات الصمت التي كان 
، فُحِرم املتلقي بذلك من حلظات  ُيمكن للمخرج أن يستفيد منها، ويوظِّفها لصالح النشاط البرصيِّ

سينمئيَّة ممكنة. 

)4)) من طرائف فيلم النارص صالح الدين أنَّ السيناريو لكلٍّ من عبد الرحمن الرشقاوي ويوسف شاهني، وأن هناك شيئًا آخر تشري إليه املقدمة هو 

الحوار، وقد صنعه عبد الرحمن الرشقاوي ويوسف السباعي، وهناك مالحظ الحوار!! ومن غرائب الفيلم إسهام مثانية من الروائيني واألدباء يف تجهيزه 

لغويًّا، ومن بني هؤالء الثامنية نجيب محفوظ، ومع ذلك خرج الفيلم يف شكله النهايئِّ واملمثلون يرطنون بلغة ليست اللهجة املرصيَّة الجميلة، وليست 

اللغة العربيَّة الفصحى، بل لغة بني بني تعجُّ باألخطاء الشنيعة.
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ة ومقوالهتا، بطريقة  الفيلم مشحون من الناحية األيديولوجيَّة بشعارات القوميَّة العربيَّة النارصيَّ
ة تشوهبا الفظاظة أحياًنا، وهتبط باملستوى الفنيٍّ إىل أدنى درجاته. لكنَّ األفكار  ة فكريَّ تشفُّ عن تبشرييَّ
د الشعارات اخللبيَّة كشعار رمي الصليبيني  ة اجلوفاء التي كانت ُتردِّ القوميَّة مل تكن دائًم أفكار النارصيَّ
يف البحر )شعار عبد النارص عن رمي اليهود يف البحر(، بل أفكار الساداتيَّة الرباغمتيَّة التي جتنح إىل 

السلم، وتؤمن بالتعايش وإخاء األديان.

ا واضًحا إبَّان عرضه األول، لكنَّنا ال يمكن أن نعزو هذا  ومع ذلك فقد حقق الفيلم نجاًحا مجاهرييًّ
النجاح إىل نجوم السينم الكبار الذين أتقنوا أداء أدوارهم، أو إىل اإلبداع يف اإلخراج فقط، بقدر ما 
يمكن أن نعزوه إىل طبيعة الشخصيَّة التارخييَّة موضوع البحث، ورغبة املتلقني من اجلمهري العريضة 

يف معرفة املزيد عن هذه الشخصية األثرية، وتوقهم إىل حتقيق االنتصارات.

يثري االنتباه انشغال بال كثريين من املتابعني والباحثني باألخطاِء التارخييَّة التي ارُتكبت يف الفيلم 
عمًدا أو سهًوا والتي يبالغ البعض يف عزوها إىل املؤامرات الكونيَّة الكربى التي حتيق بالعرَب واملسلمني 

من كلِّ اجلهات، وسنرتك احلديث عنها إىل حلظات ال حقة.

ا املشاهد واللقطات التي ترسم صورة صالح الدين فارًسا مثاليًّا وبطاًل نبياًل نادًرا بني الفرسان  أمَّ
ا ليست من بنات خيال صنَّاع الفيلم، وليس هلم أيُّ فضٍل يف  واملحاربني الكبار، فنستطيع التأكيد أهنَّ
ابتكارها أو استحضارها من كتب التاريخ، وليس ليوسف شاهني أيُّ فضٍل يف نقلها إىل السينم، فقد 
سبقته إىل ذلك األفالم السينمئيَّة األمريكيَّة التي قدمت مشاهد مماثلة بطريقة فنيَّة أكثر اتقاًنا واحرتافيَّة، 

وأخفق يف إضافة أيِّ جديد يتجاوز تلك السينم يف ما قدمته.

ن يوسف شاهني تقديَم فيلم رائد إذا ما ُنظر إليه بمقاييس عرصه، وإذا ما قورن بغريه من  لقد متكَّ
ة مقارنة مع أي فيلم تارخيي  ة يف تلك املدة، لكنَّه وبكلِّ تأكيد ال يصمد يف أيَّ إنتاجات السينم املرصيَّ

أمريكيٍّ كان قد أنتج وقتها.
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صالح الدين يف السينام األمريكيَّة

عن  استخلصها  أو  اإلسالميِّ   - العريبُّ  الفهم  كوهنا  التي  الصورة  طبيعة  استكشاف  حاولنا  إذا 
نا  صالح الدين األيويب يف السينم الغربيَّة عموًما، واألمريكيَّة عىل وجه اخلصوص، فينبغي أن نتوقع أنَّ
هة، تسلب الرجل مكارم األخالق، وتعريه من القيم اإلنسانيَّة الرفيعة انطالًقا  سنجدها صورة مشوَّ
من احلالة العدائيَّة التي ُيكنها الغرب للعرب واملسلمني، وانطالًقا – كم هو رائج - من التوجيه الدائم 
لوا  لُيَفصِّ والسينم  الفنِّ  أرباب  ويتلقفه  العاملية،  واالستخبارات  والصهيونيَّة  املاسونية  متارسه  الذي 

الشخصيَّة العربيَّة أو اإلسالميَّة وفق املقاسات املطلوبة.

السينم األمريكيَّة؛  املسلمني يف  أو  العرب  التي تتحدث عن صورة  الدراسات واملقاالت  أكثر  ما 
التي تكشف عتباهتا األوىل عن طبيعة  فالشبكة العنكبوتيَّة تغصُّ بأكداٍس من املقاالت والدراسات 
من  العظمى  الغالبية  عن  ان  يعربِّ اللذين  اآلتيني  األنموذجنْي  نسوق  أن  ويمكننا  الصورة)15).  هذه 
األفكار السائدة والقناعات الثابتة. يقول مصطفى درويش مثاًل إنَّ ))من مسلمت السينم األمريكيَّة 
رسم صورة العريبِّ بشكل قبيح، كريه يثري االشمئزاز يف النفوس، ومصداًقا لذلك األفالم األمريكيَّة 
التي أتيحت لنا فرصة مشاهدهتا عىل مرِّ الزمان... فلو أفلحنا يف اسرتجاع عدد منها عىل شاشة الذاكرة، 
الستبان لنا أن صورة العريبِّ يف معظمها، قد رسمت عىل وجه مشوه، بحيث نكاد ال نرى أي عريبٍّ 
فيها إال مرتكًبا آلثام جسام، ال بدَّ وأن تنتهي به معاقًبا عنها أشد عقاب(()16). ويلخص عبد الرمحن 

الَّة اآلتيَّة: )5)) تحتوي صفحٌة واحدة عىل محرك البحث غوغل عىل العناوين الدَّ

- اإلسالم و الغرب - السينام األمريكية تعادي املسلمني.

- العرب األرشار.. كيف تشوه هوليوود أمة؟.

- تشويه صورة العريب املسلم يف األفالم الغربية يثري الجدل.

- املسلم.. اإليراين.. العريب.. “رشير” هوليوود الجديد.

- شخصية العريب يف السينام الغربية تـشويه ممنهج.

- هوليود تشوه صورة العرب واملسلمني.

- صورة العرب عىل الشاشة الغربية: أثرياء، وراقصات، ومفجرو قنابل.

- وسائل اإلعالم األمريكية وصناعة الكراهية يف العامل.

- تشويه العرب يف السينام األمريكية.

- دور السينام األمريكية يف صناعة العداء.

- دور السينام األمريكية يف صناعة العداء والكراهية لإلسالم والعرب.

- الصورة النمطية عن العرب واملسلمني.

- الصورة الرشيرة للعرب يف السينام األمريكية.

http://cutt.us.com/c9Az :6)) مصطفى درويش: ))نظرة عىل العرب يف السينام األمريكيَّة)). عىل الرابط(
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نارص هذه الصورة يف مقالته ))سبع صور نمطيَّة للعرب يف هوليوود((، عىل النحو اآليت: ))- العريبُّ 
بدويٌّ رشير، يعيش يف الصحراء القاحلة - الشيخ العريبُّ يعشق النساء وال سيَّم األوربيَّات، وحماط 
دائًم باحلسناوات - بم أن العريبَّ رشير وفاسد وأمحق فمن املمكن القضاء عليه بسهولة - أثرياء العرب 
بيرس وسهولة -  إرهابيَّة  إىل  تتحول  أن  أو راقصة ويمكن  العربيَّة جارية  املرأة  تافهون شهوانيون - 
العريبُّ التائب يتحول إىل عميل ألمريكا - الفلسطينيُّ إرهايبٌّ يقتل األبرياء اإلرسائيليني وال يفرق بني 

أعزل ومسلح(()17). 

شاهني  جاك  كتاب  يف  أساًسا  ُمَتضمنة  واملقاالت  الدراسات  هذه  أفكار  من  كثرًيا  أنَّ  واحلقيقة 
من  فيلم  مئتا  وهي  هوليود،  متها  قدَّ التي  األفالم  ))كلَّ  يقول:  كم  ناقش  الذي  العريبِّ   – األمريكيِّ 
الرجال  شائهة:  بصورة  منحى  كلِّ  يف  العرب  صورت  منها  العظمى  الغالبية  فيلم(،   900( تسعمئة 
العرب  اليوم وصَم املخرجون عىل نحٍو مجاعيٍّ كلَّ  1896 وحتَّى  النساء األطفال(()18). ومنذ عام 
مهووسون  دينيًّا،  بون  متعصِّ مهجيُّون  هلم،  قلوب  ال  متوحشون،  م  وبأهنَّ للجمهري  العداء  بتهمة 

باألموال...)19).

ويعضد املؤرخ السينمئيِّ جورج سيزلني اإلمجاع العام عىل تشويه صورة العريبِّ واملسلم يف السينم 
ة. ففي مقابلة معه حتت عنوان  األمريكيَّة، بتأكيده ما كان شاهني قد ذهب إليه يف رسمه خلطوطها العامَّ
))االسترشاق يف السينم. عىل العرب دائًم أن يرصخوا((، يشري إىل أنَّ ))العرب ُيَصورون دائًم كتلة 
من األكوام الفوضوية الصاخبة... التي تندلع كالوباء((. وعندما ُيسأل عن الصورة اإلجيابية للعريبِّ 
يعربِّ سيزلني عن رأيٍّ هو األخطر واألدهى إذا كان صحيًحا، يقول: ))يبدو العرب متوحشني نبالء. 
نعم لكنهم ما داموا حماربني قروسطيِّني، إًذا يمكنك دعمهم هبدوء، رشيطة أن يظلوا يف مكاهنم(()20). 

وليدًة  األمريكيَّة  السينم  يرى  الدراسات  هذه  جممل  أنَّ  هي  جتاوزها  يمكن  ال  التي  واحلقيقة 
لالسترشاق، وال يرى االسترشاق إالَّ انطالًقا من الركائز املعروفة التي أرساها إدوارد سعيد، والتي 
ر منها صادق جالل العظم معتمًدا عىل سعيد نفسه: )) إنَّ املنهج املستند إىل ميتافيزيقا االسترشاق  حذَّ

)7)) عبد الرحمن نارص: ))سبع صور منطيَّة للعرب يف هوليوود)):

https://www.sasapost.com/arabs-and-hollywood/

يرة للعرب يف السينام األمريكيَّة، )جرءان)، خريية البشالوي )مرتجمة)، أحمد يوسف )مراجًعا)، )القاهرة: منشورات املركز  )8)) جاك شاهني، الصورة الرشِّ

القوميِّ للرتجمة، ))0))، ص)). 

)9)) نفسه، ص)).

((0( Orientalismus im Kino ”Die Araber müssen immer schreien“:

http://cutt.us.com/(mJ(Q

https://www.sasapost.com/arabs-and-hollywood/
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األوروبيَّة  والثقافات  املجتمعات  بني  املعروفة  الفوارق  يف  يرى  ال  عليها،  املرتتبة  واألبستمولوجيا 
ة اإلسالميَّة املعارصة من ناحية ثانية وقائَع تارخييَّة  احلديثة من جهة واملجتمعات والثقافات اآلسيويَّ
دة مرَّ هبا التاريخ الطويل لتطور اإلنسانيَّة فحسب، بل يرى فيها قبل  متبدلة قامت نتيجة صريورات معقَّ
أيِّ يشء آخر جتليات لكلٍّ من الطبيعتني اجلوهريتني الرشقيَّة والغربيَّة بخصائصها املتميزة واملتفاوتة يف 

تفوقها ورقيها(()21).

النمطيَّة  الصورة  إنكار  يمكن  وال  باملطلق،  التصورات  هذه  نفي  األحوال  من  بحاٍل  يمكن  وال 
السلبيَّة للعرب واملسلمني يف السينم األمريكيَّة عىل األقل. لكنَّ األمر – مع ذلك - يقتيض الدخول 
يف التفاصيل، والعزوف عن التعميمت التي تغذهيا الثقاٌفة العدائيَّة، والكف عن االعتقاد بأنَّ الغرب 
وراء كلَّ مصيبة، وسبب كلَّ وبال. ويتوجب علينا للبدء بذلك أن نقف عند كلِّ حالة عىل حدة، وأْن 

ة والتارخييَّة. ندرس كلَّ فيلم يف سياقاته الفنيَّة والفكريَّ

، تلفت انتباهنا دراسة الباحث الرتكي د. مصطفى سليم يلمز الذي  وباالنتقال من العام إىل اخلاصِّ
ة، بل يتحدث عن صورة صالح  ال يتحدث عن صورة املسلم أو العريبِّ يف السينم الغربيَّة بصورة عامَّ
ة ترصان عىل إبراز صورة هذا القائد  الدين بالذات. يرى يلمز أن السينم األوروبيَّة عموًما واهلوليوديَّ
، وهو مثله  ا، ال يمتلك شيًئا من أخالقيَّات الفارس األورويبِّ القروسطيِّ ا دمويًّ التارخييِّ بوصفه بربريًّ
، حيدوه الشبق، ويتحكم يف ترصفاته الغرام. ويرى من خالل حتليله ستَة  مثل أيِّ عريبٍّ خملوق جنيسٌّ
أفالم غربيَّة أنَّ الغرب يف تلك األفالم يكشف عن جهله الفاضح بتاريخ احلضارة اإلسالميَّة، ويسعى 
قاصًدا وبِحَرفيَّات عالية إىل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، وإىل تشويه صورة صالح الدين عىل 

.(22( نحٍو خاصٍّ

تتناول أصاًل  التي  األمريكيَّة  األفالم  قد ظهرت يف عدد من  الدين  أنَّ شخصيَّة صالح  واحلقيقة 
موضوع احلروب الصليبيَّة، أو تتحدث عن ريتشارد قلب األسد، ومل تكن الشخصيَّة األساسيَّة يف أيِّ 
، وإذا كان بعض املسلمني أو العرب يتساءلون مستنكرين: ملاذا  فيلم، ومل تكن مستهدفة بحدِّ ذاهتا قطُّ
حدث ذلك؟ ملاذا مل تكن شخصية صالح الدين أساسيَّة يف أيِّ فيلم من األفالم؟ )ومن عادة جاك 
شاهني أن يطرح أسئلة كهذه( فاإلجابة لدى اآلخر جاهزة بسؤال معاكس: وملاذا جيب علينا أن نفعل 

ما يتوجب عليكم فعله؟! 

)))) صادق جالل العظم، ))االسترشاق واالسترشاق معكوًسا)) يف كتابه ذهنية التحريم، ط)، )دمشق: منشورات دار املدى، 004))، ص8).

 Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından…, (0(7, I, 6(. ((((
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سنتناول هنا بالعرض والتحليل ثالثة أفالم أمريكيَّة، أنتجت يف ثالث حقب خمتلفة، وسنحاول 
رسد قصِصها بأقىص إجياز ممكن، لرتك مساحات أوسع للَمَشاِهد التي يظهر فيها صالح الدين والتي 

ُتعني عىل استجالء صورته يف السينم األمريكيَّة. 

فيلم احلروب الصليبيَّة

ا  يعود تاريخ اهتمم السينم األمريكيَّة بشخصيَّة صالح الدين األيويب إىل حقبة السينم الصامتة، أمَّ
فيلم املخرج األمريكي سيسيل دي ميل Cecil B. de Mille احلمالت الصليبيَّة The Crusades املنتج عام 

)23)1935، فهو أول فيلم تظهر فيه هذه الشخصيَّة بوضوح.

يستخدم الفيلم تقنيات عالية املستوى بمقاييس تلك األيام، وأجهزة فنيَّة غري مسبوقة؛ ويكشف 
عن التطور اهلائل الذي حققته السينم األمريكيَّة يف تلك احلقبة القصرية، ويشفَّ عمَّ ستؤول إليه الحًقا 

اليَّة وتأثري. ة وضخامة وفعَّ من قوَّ

أقىص  إىل  اليمني  أقىص  ومن  أسفل  إىل  أعىل  من  وتنتقل  وسهولة،  ة  بخفَّ تتحرك  الكامريا  فرتى 
اليسار، لتضبط أصغر احلركات وأدق األنفاس، وتلتقط التفاصيل واإلشارات الناعمة، وتصور يف 
الوقت نفسه حتركات اجليوش الضخمة ومههمة الفرسان وعدَو األفراس، وتأيت املوسيقا واملؤثرات 
ة جملجلة فخمة، لتضع املتلقي يف أجواء احلروب واالنتصارات، وتنقلب عىل  الصوتيَّة وأناشيد القوَّ

عقبها خفوًتا وحزًنا، لتنقله إىل أجواء اهلزائم واالنكسارات. 

صورهتم  حول  واملسلمني  العرب  من  كثريين  ظنون  ز  ُيعزِّ بمشهد  األوىل  ثوانيه  يف  الفيلم  يبدأ 
النمطيَّة الكالسيكيَّة يف السينم األمريكيَّة، مشهٍد ينطوي عىل تدمرٍي هائٍل، خيتلط فيه صوت األذان مع 
ُبون كنيسة ضخمة، وحيرقون  رصخات االستغاثة، إذ يظهر املسلمون بعد أن فتحوا القدس، وهم خيرِّ
الكتب واألناجيل، وحيطمون صليًبا خشبيَّا كبرًيا كان مرفوًعا عىل ملَّة الكنيسة، ويقتادون النساء إىل 
سوق النخاسة... ويرتافق ذلك مع ظهور النصِّ التوضيحّي اآليت عىل الشاشة: ))كانت القدس عرب 

)))) فيلم ))الحروب الصليبيَّة))، الرابط عىل يوتيوب:

  https://www.youtube.com/watch?v=n7MkwNEWvVE&feature=youtu.be

ومامَّ يؤسف له أنَّني مل أعرث عىل نسخة مرتجمة إىل اللغة العربيَّة للفيلم.

https://www.youtube.com/watch?v=n7MkwNEWvVE&feature=youtu.be
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ن الساراسانيُّون )The Saracens(24 من السيطرة عليها،  سة لدى اجلميع، ويف عام 1187 متكَّ التاريخ مقدَّ
واستطاعوا سحق املسيحيني تقتياًل واستعباًدا(()25)

ال يظهر صالح الدين يف الفيلم عرًضا، ويمكن أن تكون الدقائق التي ظهرت فيها شخصيَّته أمام 
الكامريا يف هذا الفيلم أطول منها يف أيِّ فيلم أمريكيٍّ آخر، بل إنَّ املتابع قد يظنُّ أحياًنا، أنَّ املمثل إيان 

كيث Ian Keith الذي أدَّى دوره برباعة فائقة هو بطل الفيلم احلقيقي.

ا وفًقا للمنطق الثقايف واألخالقيِّ الغريبِّ عىل األقل شديدة  ا الصورة التي يقدمها له الفيلم، فإهنَّ أمَّ
اإلجيابيَّة، فهي تنطوي عىل مالمح الفارس القروسطيِّ النبيل، والعاشق الرومانيسِّ الرقيق، واملخلص 
الذي ال خيون أعداءه – بله األصدقاء - وال يغدر هبم، واملؤمن املتسامح املتمسك بتعاليم دينه دون 
تشدد ودون إفراط أو تفريط، واحلكيم املتبحر بالعلوم واملعارف، واإلنسان املسامل الذي يكره الدماء 

ويسعى إىل السالم دائًم.

الفارس العاشق
البوسرت اخلاص بالفيلم، وهو العتبة املفتاحيَّة واإليضاحيَّة األوىل، ال يوحي باحلروب واملآثر بقدر 
ز ذلك االنطباع، فال  ... ويأيت سياق الفيلم ليعزِّ نا أمام فيلم عاطفيٍّ ما يوحي بالعشق والغرام، وكأنَّ
نرى رصاًعا بني ريتشارد وصالح الدين عىل القدس فحسب، بل عىل قلب امللكة بِِرنغاريا. وال يظهر 
ا،  القائد العريبُّ شهوانيًّا َشبًِقا اجتاه املرأة، كم ُيفرَتَض أن تصوره السينم األمريكيَّة، بل يظهر كورتوازيًّ

أقرب إىل العشاق العذريني أو الرتوبادوريني األنقياء األبرياء.

يظهر صالح الدين يف مشهد عاطفي يف قرصه، وهو حيادث امللكة بِِرنغاريا املصابة بسهم بعد أن 
أنقذها من اهلالك، ومحلها بني يديه إىل قرصه: 

 	 ، ذراعيَّ بني  هنا  إىل  محلتك  لقد  القدس.  مدينة  يف  السالم  ينترش  هنا  الدين:  صالح 

)4)) الساراسانيون  The Saracens كلمة إنكليزيَّة قد يكون أصلها التينيًّا Saracenus، وقد يكون يونانيًّا مأخوًذا من العربيَّة sarakenos أي: رشقي. و 

تعني العرب أو غريهم من الشعوب الكافرة باملسيحية أو املعادية لها يف القرون الوسطى، وهي تسمية ال تخلو من تحقري وازدراء، ترُِصُّ السينام األمريكيَّة 

عىل استخدامها عىل الرغم من أنَّ كثريًا من األوروبيني مل يعد يفهمها. للتفصيل حول هذا املصطلح ميكن مراجعة: د. أحمد حيدر، »العرب يف املؤلفات 

األوروبية«، املعرفة السوريَّة، دمشق، ع 70)، ص 40 وما بعدها.

)5)) يخصص جاك شاهني من الصفحتني اللتني كتبهام عن هذا الفيلم صفحة كاملة للحديث عن هذا املشهد االفتتاحي فيعرضه عرًضا كاماًل، ليثبت 

للمتلقي وجهة نظره حول الصورة النمطيَّة للعرب واملسلمني يف السينام األمريكيَّة، لكنَّه ال يأخذ املشهد يف سياق خلفيته التاريخية، وال ينظر إليه ضمن 

بنية الفيلم العامة، وال يشري بتاتًا إىل مشاهد الفيلم األخرية التي متثل حالة نقيضة عندما نرى الناس يعيدون الصليب إىل مكانه بعد أن حلَّ السالم... 

انظر جاك شاهني... ج)، ص05) – 07)
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وابتهلت إىل اهلل أن يشفيك.

بِِرنغاريا: أنت فارس لطيف، وليس هناك من يدانيك نباًل.	 

صالح الدين: ألنك ملكِت قلبي. )يقطف وردة ويقدمها إليها( قويل يل، أخربيني: ما الذنب 	 
الذي اقرتفته ملكة إنكلرتا؟ ملاذا يتوجب أن متوت؟

بِِرنغاريا: ألنَّني كنت أقف عائًقا يف طريق زوجي.	 

صالح الدين: ِمن اآلن فصاعًدا أنت لسِت زوجة قلب األسد.	 

بِِرنغاريا: ماذا تعني؟	 

صالح الدين: اإلسالم ال يعرتف بطقوس الزواج املسيحيِّة. إنَّني أحبُّك، وهذه الوردة عربون 	 
ة... ويقود  . إنَّه احلبُّ الذي يمكنه أْن هيَبِك كلَّ يشٍء يف الكون: السعادة والقوَّ احلب الطاهر النقيِّ

لك ملَك آسيا راكًعا بني يديك.

بِِرنغاريا: هذا لن يأتيني بالسعادة.	 

صالح الدين: الكلمت التي خترج رسيًعا يمكن أالَّ تكون صادقًة، لكنَّ احلقيقة هناك يف قلبك.	 

بِِرنغاريا: أنا سبيَّتك، أنا ال أحبُّك. 	 

صالح الدين: احلب ليس خاتم ذهب يمكن أن حيبسك، احلبُّ زهور تتطاير بمشيئة اهلل، هو قدر 	 
ال مهرب منه، وال يستطيع أحد أن يتدخل أو يغري القدر. ))0: 6): )4 – )0: 8): ))(.

، وَشَغَفُه العشق، يرفض إطالق رساح امللكة برنغاريا مقابل  َتَبَلُه احلبُّ لكنَّ صالح الدين الذي 
أيِّ فدية، وعندما تأزف حلظة املوقف الكريم النبيل، نراه يترصف كم هو معهود يف الفرسان، إذ يطلق 
ده أن شغاف قلبها موصدة دونه. فنرى  ها ومن دون أيِّ رشٍط، ملحض تأكُّ رساحها من دون أن يمسَّ
يف لقطات الفيلم األخرية ريتشارد يراقب دخول أفواج احلجيج املسيحيني إىل القدس، ويتفاجأ عندما 

يرى عربة فيها امللكة، وقد أطلقها صالح الدين:

بِِرنغاريا: لقد انترصَت، أال ترى تلك الوجوه السعيدة؟ أال تشعر بالفرح لذلك؟	 
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 ريتشارد: بال أنا مرسور لذلك.	 

 	......

ريتشارد: وماذا عن صالح الدين؟	 

واحدة 	  وأنا  استثناء،  دون  اجلميع  يشمل  األرسى  إطالق  أنَّ  أخربك  أْن  منِّي  طلب  بِِرنغاريا: 
(00 :50 :0( – 47 :45 :0(( . منهم... مل يكن ليبقيني عنده دون حبٍّ

الفارس الويف
م له النرص، ويقتَل ريتشارد قلب  يعرض القائد اخلائن كونراد املونتغريايت عىل صالح الدين أن يقدِّ

األسد، مقابل أْن يولَيه إمارة القدس فيسأله:

صالح الدين: ومن سيقتله؟	 

كونراد: مخسة عرش فارًسا من أتباعي، وبمقتله ستحكم آسيا دون عوائق.	 

 صالح الدين: أنا أمقت الغدر. خذوا هذا الكلب من هنا. ثمَّ يأمر بقتله، ويرسل إىل 	 
ريتشارد من حيذره من أمر أتباعه اخلونة، وينقذه من املوت املحتَّم. ))0: )): 8) – )0: 4): 7)) 

بطل السالم
يظهر صالح الدين يف عدة مشاهد وهو يدعو إىل السالم، ويعربِّ عن مقته للحرب والدماء، ومن 

ذلك املشهد اآليت، حيث نرى ريتشارد داخاًل خيمة صالح الدين، بوجود امللكة برنغاريا:

صالح الدين: قدمَت إىل خيمتي دون دعوة.	 

ريتشارد: جئت من أجل زوجتي.	 

الدين: هي سبيَّتي. وأنت لست حكيًم عندما تطالب هبا، أستطيع أن آرسك، 	  صالح 
ويستطيع جييش أن يطارد فلول جيشك، ويقيض عليه، لقد انترصت.

ريتشارد: لكنَّني سأقتلك قبل أن أقتل، أو سيطاردك رجايل فيم بعد أينم ذهبت.	 
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ما ال 	  وأنا سأقدم لألسد  اهلل أخوين، ال عدوين،  بإذن  أن نكون  أمتنى  الدين:  صالح 
يمكن أن أقدمه لغريه من الرجال. محالُتك ُسحقت، ومملكتك استوىل عليها أخوك جون 

وأعوانه الذين يطلبون رأسك. أْسِلْم وسأجعلك ملًكا عىل القدس.

ريتشارد: لقد قاتلت من أجل الصليب.	 

ى بحياته من 	  صالح الدين: أنت تضع الصليب الذي يعود إىل املسيح، واملسيح ضحَّ
أجل الناس، إنَّه يرقد اآلن بسالم، وأنت ال تؤمن هبذا الصليب.

مرضجون 	  اآلن  وهم  الصليب،  رفع  وهيمهم  اإليمن،  يملكون  يتبعوين  من  ريتشارد: 
بالدماء، أيمكن أْن أخوَن العهد معهم؟! حيايت ال قيمة هلا إًذا.

 	.......

ريتشارد: ما الفدية التي تريدها كي تفكَّ أرَس زوجتي؟	 

م نفسها يل.	  صالح الدين: أنا ال آخذ فدية. هي التي وعدت أن ُتَقدِّ

وهنا تتدخل امللكة بِِرنغاريا، وتطلب من ريتشارد أْن يوِقَف احلرب ونزيف الدماء، ويقبل بالسالم، 
وتقول ما يمثِّل فكرة الفيلم الرئيسة:

من هيتمُّ بأنَّكم تسمونه اهلل ونسميه الرب؟ أجيب عىل مكونات اجلنس البرشي أن تبقى 	 
تتقاتل ألهنا سعت إليه بطرق خمتلفة؟... هناك إله واحد للجميع موجود يف قلوبنا، وجيب 

أن نحمله أينم ذهبنا.

أبواب  بإطالق رساح األرسى مجيعهم، وفتح  القائدين، يقيض  بني  باتفاق سالٍم  املشهد  وينتهي 
القدس أمام احلجيج مجيًعا رشيطة أن يكونوا بال سالح. ))0: 9): 06 – )0: 44: )))

مها الفيلم عن صالح الدين صورة   قد ال يرى بعض العرب أو املسلمني يف الصورة الكليَّة التي يقدِّ
واملنقذ  الفاتح  الدين  صالح  حول  الوهم  من  بعُضها  خيلو  ال  التي  تصوراته  مع  تنسجم  إجيابيَّة)26)، 
وحمرر القدس، لكنَّها قطعيًّا صورة إجيابيَّة بالنسبة إىل املتلقي الغريبِّ الذي ُصنع الفيلم ليخاطبه أصاًل، 

م العرب بصفتهم أرشاًرا. وقد أعجزتني املنهجيَّة التي يتبعها، ومل أفهم املعايري التي يعتمدها يف  )6)) يصنف جاك شاهني الفيلم ضمن األفالم التي تقدِّ

تصنيفه. انظر جاك شاهني... ج)، ص05) – 07).
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ا باختصار صورة الفارس والقائد القروسطي النبيل التي يرى فيها الغريبُّ أسمى الصور وأرقاها.  إهنَّ

ة مشاهد يف الفيلم ال تروق خلاطر مشاهد مسلم كتلك الثانية التي يظهر فيها  وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ ثمَّ
صالح الدين، ويظهر أفراد احلاشية وهم يسجدون له ))0: )): )0(، وكذلك استخدام كلمة ساراسني 
عند احلديث عن العرب واملسلمني، وإظهار صالح الدين بصورة العاشق اهلائم. لكنَّ تسويغ هذه 

ا ال تقلل من شأن الصورة الكليَّة اإلجيابيَّة. املسائل لن يكون أمًرا عسرًيا عىل الراغب بذلك، كم أهنَّ

فيلم امللك ريتشارد واحلروب الصليبيَّة

 ،(27(  1954 King Richard and The Crusades عام  الصليبيَّة  امللك ريتشارد واحلروب  فيلم  ُأنتج 
وأخرجه األمريكي David Butler باالعتمد عىل رواية السري والرت سكوت Sir Walter Skott ))الطلسم((.

مل يكن همُّ والرت سكوت كم يقول إبراهيم العريس سوى ))أْن حيكي حكاية عن احلروب الصليبيَّة، 
ًحا إىل أن خطوات  وأن يربز يف طريقه ذلك النبل الذي اشُتهر به صالح الدين األيويب يف الغرب، ملمِّ
بسيطة وطيبة من هذا النوع، يمكنها أن تقلب األعداء أصدقاء، وتسهم يف إحالل السالم بني البرش، 
ويف جعل ما يسمى اليوم حوار احلضارات قادًرا عىل احللول حمل ما يسمى بـرصاع احلضارات(( )28). 
ة، بل عىل  ، ومل يسع إىل احلطِّ من القيم اإلسالميَّة عامَّ ومل حياول سكوت اإلساءة إىل صالح الدين قطُّ
امللوك وسلطان سوريا  ه ملك  املتحاربني، عندما سمَّ فقد وضعه فوق مجيع  متاًما،  النقيض من ذلك 
ريتشارد  بطله  ودفع  عرصه،  حكيًم حلكمء  اصطفائه  فكرة  عن  الروائيُّ  تفتق خياله  وعندما  ومرص، 
الرواية عىل لسان  النزاع بني ملوك الصليبيني املتخاصمني. تقول  قلب األسد الختياره حكًم لفضِّ 
ريتشارد: ))ما أجدرنا أن نعمد إىل كرم صالح الدين، فهو وإن يكن وثنيًّا، إالَّ أنَّني مل أعرف فارًسا 

مثله، يتوفر فيه النبُل، ونستطيع أن َنِكَل إىل عدله وكرمه أمَرنا يقطع به...(()29). 

من  الرواية  أبطال  هبا  ينطق  املسلمني،  بحقِّ  وأوصاف  شتائم  عىل  تتوفر  الرواية  فإنَّ  ذلك  ومع   

)7)) فيلم ))امللك ريتشارد والحروب الصليبيَّة))، رابط الفيلم عىل You Tube مدبلًجا إىل اللغة الروسيَّة، وهو النسخة الوحيدة املتاحة، لذا فقد ارضرت 

إىل اعتامدها، وأخىش أن تنطوي النصوص املنقولة عىل أخطاء، فمن املعروف عن املدبلجني الروس ترصفهم الحر يف النصوص التي يرتجمونها:

 https://my.mail.ru/mail/lve7444/video/(((/555(0.html?from=videoplayer

)8)) إبراهيم العريس، ))الطلسم لوالرت سكوت: بني صالح الدين وقلب األسد))، جريدة الحياة، 0) – 0) – 4)0).

)9)) سري ًولرت سكوت، الطلسم، محمود محمود محمد )مرتجاًم)، سلسلة عيون األدب الغريب، ع)، القاهرة، 8)9)، ص4)) – 5)).

https://my.mail.ru/mail/lve7444/video/332/55530.html?from=videoplayer
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الصليبيني، لكنَّ هذه الشتائم واألوصاف، ال تقدم فكرًة وال تؤخر حدًثا، وال خترج عن باب اإلنشاء 
اللغويِّ إطناًبا واسرتسااًل، وتنمُّ يف غالبيتها عىل اجلهل بالرشق واالعتمد عىل اآلخرين يف معرفته...، 

هم. وال أعتقد هنا أنَّ كتاًبا عربيًّا يتحدث عن الصليبيني ال ينطوي عىل شتائم وأوصاف مماثلة بحقِّ

ومع ذلك نرى أبا الرواية التارخييَّة والرت سكوت يعي هذه احلقيقة، فيعتذر يف مقدمته من القارئ 
عن مسخه حلقائق التاريخ وتغيريه وتبديله، ويعتذر عن األخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها، 
التارخيي وعلم  القصص  الفارق بني  ))إن يف ذلك  بالرشق، ويقول  إىل اجلهل  ويعزو هذه األخطاء 
ا ورد يف كتاب  التاريخ(()30). غري أنَّه ال يعتذر من األوروبيني وال سيَّم اإلنكليز، وهو يروي بعًضا ممَّ
))أليس((، وُيظهر ملَكهم ريتشارد قلب األسد فظًّا متوحًشا، يتمتع بأكل حلوم البرش، ويتلذذ باحلساء 

املطهو عىل تلك اللحوم)31).

ة بيع  ر أواًل وقبل كلِّ يشء يف كوَّ نا نراه يفكِّ وإذا تركنا املؤلف جانًبا واجتهنا إىل خمرج الفيلم، فإنَّ
التذاكر والنقود التي سيدفعها املتلقون لقاء مشاهدة العرض يف صاالت السينم، لذا نجده يترصف 
تشويًقا  أكثر  ليجعلها  الرواية  بأحداث  بالتايل  ويتدخل  وأدوارها،  مواقعها  فيغريِّ  بالشخصيَّات 
الوصف لصالح احلوار وحركيَّة األحداث،  وديناميَّة، وليخفف من وطأة الرسد ويقلِّل من رتابة 
ل  فيحوِّ الغراميَّة،  باملشاهد  الصورة  لتعزيز  مضطًرا  نفسه  يرى  املتلقني  بجمهور  ر  يفكِّ عندما  وهو 
إديث  حمبوبته  عينْي  يف  النظر  عىل  جيرؤ  ال  احلشمُة،  تستعبده  متيَّم  من  كينيث  القروسطيَّ  العاشق 
بُقبله املحمومة  كم هو شأنه يف رواية سكوت إىل عاشق ال خيرج عن أجواء ))ألف ليلة وليلة((، 

وعواطفه اجليَّاشة.

القائم عىل مسألتني مفصليتني مها:  الرواية  الوقت نفسه عىل جوهر  ومع ذلك حيافظ املخرج يف 
وأمرائها  أوروبا  ملوك  بني  سائدًة  كانت  التي  واملكائد  واخليانة  والترشذم  االنقسام  حالة  تصوير 
وقادهتا )ريتشارد قلب األسد اإلنكليزي وفيليب الفرنيس وليوبود النمساوي وكينيث اإلسكوتلندي 
الثالثة من احلروب الصليبية، وتقديم صورة إجيابيَّة عن صالح الدين  وكونراد... إلخ( إبان احلملة 
بوصفه فارًسا شجاًعا ومغامًرا جسوًرا وقائًدا حكيًم وحمبَّا نبياًل وإنساًنا مسامًلا يكره احلروب وسفك 
 ، ه وقرينه ريتشارد قلب األسد، غري أنَّه ولرضورات التلقي اجلمهرييِّ الدماء، يتشابه يف ذلك مع ندِّ
ريتشارد  عىل  ويضفي  الفكاهة،  إىل  أمَيل  وجيعلها  ة،  اخلفَّ بعض  الدين  صالح  شخصيَّة  عىل  يضفي 

ر.  صفات الرعونة والتهوُّ

)0)) نفسه، مقدمة املرتجم، ص). 

)))) نفسه، مقدمة املؤلف، ص)) – 4).
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عىل  املعبد  فرسان  ورئيس  منترسا  كونراد  يتآمر  عندما  اخليانة،  مشاهد  من  بمشهد  الفيلم  يبدأ 
التخلص من ريتشارد قلب األسد، ويأمران أحد القتلة املحرتفني بإطالق سهم )ساراسانيَّة( مسمومة 

عليه )00: 07: 5) – 00: 07: 46(.

وحيدث التعارف بني كينيث اإلسكوتلندي الذي يرافق قافلة امللكة إىل احلج والطبيب العريبِّ الذي 
يكشف الفيلم الحًقا – وكذلك الشأن يف الرواية - أنَّه كان صالح الدين نفسه.

ر  يعالج الطبيُب امللَك ريتشارد، ويساعده كي يبلَّ من عقابيل اإلصابة بالسهم املسمومة، ويصوِّ
الفيلم الطبيب - وكأنَّه أقرب إىل اإلنسان الكامل - ذكيًّا فطِنًا ونبياًل شجاًعا، وفارًسا َجسوًرا، وحكيًم 
متأّماًل، وفلكيًّا يعرف مواقع النجوم، ويفهم مدى تأثرياهتا العالجيَّة... وفضاًل عن ذلك نراه امرًءا 
ويغني  رقيًقا،  حلنًا  القيثارة  يعزف عىل  إنه  الرفيع.  واحلبِّ  املوسيقا  لغات  يفقه  َلبًِقا،  املشاعر  ُمرهَف 

لألمرية... ثمَّ يدور بينهم احلوار اآليت:

صالح الدين: سآخذك معي إىل قرص العجائب عند صالح الدين.	 

برنغاريا: وهل ستأخذين كجارية مسيحيَّة؟	 

مثلم 	  قناعاته،  ي  هتزِّ أن  املحتمل  ومن  واإلهلام،  للجمل  منبًعا  ستكونني  بل  ال،  الدين:  صالح 
تفعلني معي اآلن.

برنغاريا: وهل ستسود املسيحيَّة من الصني إىل إنكلرتا؟	 

صالح الدين: ال، بل سيسود عاملٌ جيد فيه أهل العقائد املختلفة لغًة مشرتكًة، وسيسود عاملٌ لن 	 
يتصارع فيه صالح الدين وريتشارد.

ه.	  برنغاريا: ال، هذا العامل هو عامل احلروب، ولن يكون بمقدور أحٍد أْن يغريَّ

ة الروح، روح السالم واحلب.	  صالح الدين: بل يمكن تغيريه بقوَّ

برنغاريا: هذه أحالم.	 

 	((7 :59 :00 0(- :58 :00( . ا ليست أحالًما، إذا كانت قلوبنا مفتوحة للحبِّ صالح الدين: ال، إهنَّ

الرجل  عالقة  عن  الغربيِّني  تصورات  مع  هنائيًّا  تنسجم  ال   ، الرومانيسِّ للعاشق  الصورة  وهذه 
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الرشقيِّ باملرأة، لذلك رسعان ما يكشف املخرج عن الصورة األخرى عىل لسان بطله كينيث يف احلوار 
القصري اآليت:

إديث: كم لديه )الضمري عائد عىل صالح الدين( من الزوجات برأيك؟	 

كينث: من الصعب تقدير العدد، لكنهنَّ ينفن عىل املئة حتًم.	 

إديث: ال تنَس أنَّ لدهيم ثقافًة خمتلفًة متاًما، وجيب علينا أن نرحم روحه اخلاطئة.	 

ار روح. لقد سحرك هذا الشيطان. 	  كينث: ليس لدى الكفَّ

يبدو جليًّا هنا أنَّ األفكار النمطيَّة حول عالقة الرشقيِّ باملرأة التي ترتدد أحياًنا عىل ألسنة األبطال، 
ليست سوى أوهام متصلة باجلهل وقلَّة املعرفة، ومتصلة بإباحة الرشيعة اإلسالميَّة الزواج من أربع، 
صالح  هبا  باح  التي  العاطفيَّة  الكلمت  يف  ولعلَّ  النية،  سوء  أو  العدائيَّة  املواقف  عن  نامجة  وليست 
يمكن  . وهنا  العدائيِّ املوقف  انعدام  د  يؤكِّ ما  النبيلة،  اتِّقاد عاطفته  والتي كشفت عن  أعاله،  الدين 
التساؤل: أما كان من املمكن أن ُينطق املخرُج صالَح الدين بكالم من نوع آخر ينطوي عىل عواطف 
حسيَّة ومواقف بوهيميَّة، ويثبت القناعات النمطيَّة لدى الغربيني عن عالقة الرشقيني باملرأة؟! ثمَّ ملاذا 
يعِرُض صالح الدين يف رسالة حيملها كينيث إىل امللك ريتشارد الزواَج من إديث عىل أن تكون زوجه 

الوحيدة، وأالَّ تتخىل عن دينها؟! 

يلفت االنتباه يف الفيلم إظهاُر صالح الدين مهتًم بحياة احليوان فضاًل عن اإلنسان، لذا نراه هيبُّ 
ملعاجلة كلب كينيث الذي تلقى الطعنات والرضبات من عصبة املتآمرين:

ا احلكيم أيُّ حيلة، وهو فوق ذلك حيواٌن نجٌس يف رشيعتكم.	  كينث: ليس لك هبذا املريض أهيُّ

الطبيب: حيثم َمنَّ اهلل باحلياة، وأوجد احلسَّ باللذة واألمل، فإنَّه َلِكربياٌء باطٌل من احلكيم – وقد 	 
أنار اهلل بصريته – أْن حُيِجم عن أن يُمدَّ أجل البقاء، أو خيفف وقع األمل. إنَّم عالج اخلادم البائس أو 
ق بني أحدها وبني اآلخر، دعني  الكلب املسكني أو امللك الظافر سواٌء لدى احلكيم، كلُّها أمور ال نفرِّ

أفحص هذا احليوان اجلريح)32). 

)))) نفسه، ص)0).  ويعرض الفيلم نصَّ والرت سكوت هنا بدقَّة ومن دون تغيري.
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قد ال يعني هذا املشهد شيًئا ملتابع ينطلق من مقولة إنَّ الرشق رشق والغرب غرب، ومها خطَّان 
متوازيان، وقد يرى فيه متشدد ال يرى يف الكلب شيًئا غري النجاسة مشهًدا حيطُّ من قيمة صالح الدين 

ومكانته، لكنَّ كثرًيا من املتلقني اآلخرين سريون فيه إنسانيَّة وأخالًقا من أرفع املستويات.

لن نسرتسل يف عرض تفاصيل الفيلم العامرة باألجواء العاطفيَّة التي كان صنَّاع األفالم يف ذلك 
باكتشاف  الفيلم  وينتهي  واخليانات،  واملؤامرات  باملغامرات  وربطها  إبرازها  عىل  حيرصون  الوقت 

اخلائنني ومعاقبتهم، وباقرتان العاشقني، وبسالم يريض األطراف مجيعها.

أمام  الناس  ركوع  مشهد  مثل  من  املسلمني،  أو  العرب  املشاهد  بعُض  تريض  أاّل  املحتمل  ومن 
صالح الدين ))0: 0): 00( ومشهد رقص اجلارية الذي ال يليق بسمعة صالح الدين، وال ينسجم مع 
منزلته ))0: 4): 00 – )0: 4): 40 (. لكنَّنا يف قراءة هذه املشاهد جيب علينا أالَّ ننسى أنَّ كثرًيا من تصورات 
األوروبيني عن الرشق ليست مبنيَّة عىل كتب الفقه والترشيع وعلم الكالم، بل مبنيَّة عىل حكايات 
م أوراق اعتمده إليهم  اصني األوربيني القروسطيني أنفسهم، ونابعة من الرشق نفسه الذي قدَّ القصَّ
ا أعظم مآثر  عرب رائعته العامليَّة ))ألف ليلة وليلة(( التي تلقفها األوروبيُّون بإعجاب وانبهار، وظنوا أهنَّ

الرشق الفنيَّة، ونسجوا خيوط تصوراهتم عن الرشق انطالًقا من حكاياهتا. 

يبدو الفيلم إذا ما قورن بفيلم Cecil B. de Mille الذي أنتج قبله بعرشين سنة، أقلَّ حَرفيًَّة ومستًوى 
من الزوايا مجيعها، فهو ال يكشف عن احلذاقة الفنيَّة العالية التي ملسناها يف األول، وخيلو من املقدرة 
عىل تصوير املعارك عندما حيتدم وطيسها، ويكشف عن ضعف املخرج يف حتريك املجاميع وقيادهتا 
ة والسمعيَّة واحليل الفنيَّة، ويف  وتصويرها، وضعف التقنيِّني يف استخدام الكامريات واملؤثِّرات البرصيَّ

م ال يمثلون. النهاية خيفق بعض املمثلني يف إهيام املتلقني بأهنَّ

فيلم مملكة السامء

يتحدث الفيلم األمريكيُّ مملكة السمء Kingdom of Heaven الذي أخرجه الربيطاين Ridley Scot وُأنتج 
، يتوخى املوضوعيَّة واالعتدال  عام )33)2005 ، عن احلروب الصليبيَّة يف القرن الثاين عرش من منظور غريبٍّ
، ويتعاطى مع قضايا العالقات بني الصليبيني واملسلمني انطالًقا من مواقف إنسانيَّة.  واإلنصاف إىل أبعد حدٍّ

)))) فيلم ))مملكة السامء))، رابط الفيلم عىل You Tube مرتجاًم إىل العربيَّة: 

https://youtu.be/-Avgv7zjGCY

https://youtu.be/-Avgv7zjGCY
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م إىل املشاهدين لوحة  الفيلم عاملٌ فكريٌّ وفنيٌّ متكامل رفيع املستوى، تضافر فيه جهد هائلة ليقدِّ
بة يف غاية الروعة والبهاء، فاملتلقي – وكأنَّه يقرأ واحدًة من روائع دوستويفسكي - ال يمكنه أْن  مركَّ
ة  يتابع حركة األحداث املتالحقة، من دون أْن يغوص ليكتشف اختمر األعمق يف احلوارات الفكريَّ
الغروتسك  حدِّ  إىل  يصل  لفظي  تالعب  عىل  القائمة  التعابري  أو  التحليليَّة،  أو  التوصيفيَّة  والتعابري 
أحياًنا، وال يمكنه أن يتابع منطوق املمثلني من دون أن يتفاعل مع اإلشارات واإليمءات، ويصغي إىل 
زة باألنغام املوسيقيَّة والرتانيم التي تنشد بلغات خمتلفة وأساليب موسيقيَّة متباينة، إنَّه  االبتهاالت املعزَّ
خياطب املتلقني كافَّة عىل اختالف انتمءاهتم وعقائدهم؛ وعىل اختالف مستوياهتم الثقافيَّة من امُلَشاِهد 
العاديِّ الذي يتابع حركة األحداث، إىل املتلقي املتعمق الذي يتلذذ بالصور الفريدة وَيَتمتع باألنغام 

العجيبة. 

يغطي الفيلم املدة الزمنية ما بني 1184 - 1187 م. وهي املدة التي اسرتدَّ فيها صالح الدين مدينة 
القدس من الصليبيني، وأعاد سلطة املسلمني عليها وعىل مقدساهتا. وهو كغريه من األفالم األمريكيَّة 
ال هيدف إىل تناول شخصيَّة صالح الدين بحدِّ ذاهتا، بقدر ما هيدف إىل تناول فرتة زمنيَّة حمددة من 

اد باليان االبن غري الرشعي ألحد أمراء الصليبيني. تاريخ القرون الوسطى، من خالل شخصيَّة احلدَّ

تبدأ أحداث الفيلم يف قرية فرنسيَّة، حيث حييط قساوسٌة وشممسٌة بجثة زوج باليان املنتحرة حزًنا 
ا ماتت كافرة، ويرسق الصليب املعلق عىل عنقها، ويطلب  عىل موت ابنها، ويقطع أحدهم رأسها ألهنَّ
ر هناك عن الذنب الذي اقرتفته زوُجه  يس السارق من باليان الرحيل إىل القدس، لعّله يكفِّ هذا القسِّ

يس الفاسد بقتله وإحراق حملِّ احلدادة. بانتحارها، وينهي باليان حواره مع القسِّ

وثرواته  اسمه  االبن  فريث  األب،  وُيقتل  أبوه.  يقودها  التي  الفرسان  بمجموعة  باليان  ويلتحق 
ملكها  فرسان  أهمِّ  أحد  برسعة  ويغدو  القدس.  عن  ليدافع  الصليبيني  جيوش  إىل  وينضم  ولقبه، 
بلدوين الرابع، ويقود يف ما بعد صليبيي القدس يف الدفاع عنها عندما حارصهتا جيوش صالح الدين 

ف الفظِّ جي دي لوسينيان. التي سحقت اجليش الصليبي بقيادة زوج امللكة املتطرِّ

التي  املثاليَّة  الصورة  هزِّ  يف  أوهلا  يتجىل  خمتلفة؛  اجتاهات  يف  متعددة  رسائل  تقديم  الفيلم  حياول 
تكونت لدى كثريين من املسيحيني الغربيني عن أجدادهم الصليبيني، وذلك بمعاجلة واقعهم وحياهتم 
أنفِسهم يف أوروبا وداخل القدس وإلقاء الضوء عىل الرصاعات التي كانت تستعر فيم بينهم، فيكشف 
األوىل  اللحظات  من  ذلك  ويبدأ  الالهوتيَّة،  بمختلف مستوياهم  املسيحيني  الدين  فساد رجال  عن 
ا حقرًيا يرسق صليًبا ذهبيًّا من عنق املرأة املنتحرة )00: )0: 5)(. بل يكشف  عندما يرينا القسَّ بصفته لصًّ
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عن مدى مهجيَّة الصليبيني ودمويتهم بعبارة واحدة عىل لسان أحد الفرسان: ))البابا يقول: قتل الكافر 
يأتوا إىل  الكثريين منهم، مل  أيًضا عن أن  الطريق إىل اجلنَّة(( )00: )): 4)(، ويكشف  إنَّه  ليس خطيئة 
القدس إالَّ من أجل املال وهنب اخلريات والثروات، خالًفا الدعاءاهتم عن نرصة املسيح والصليب. 
د ذلك عتبة الفيلم األوىل حيث يظهر عىل الشاشة نصٌّ يقول: ))بعد مئة عاٍم من استيالء اجليوش  وتؤكِّ
الصليبيَّة عىل القدس، كانت أوروبا ترزح حتت نري القمع والفقر... وأصبح فيها السادة والفالحون 

سة بحًثا عن الثروة واخلالص(( )00: )0: 00(. عىل حدٍّ سواء يسعون إىل الذهاب إىل األرايض املقدَّ

اإلنسانيَّة  بقيم  والتبشري  والتعايش،  التسامح  عىل  احلضِّ  يف  فتتمثل  الثانية  األساسيَّة  الرسالة  ا  أمَّ
التسامح واإلخاء،  القدس متثِّل روح اإلنسانيَّة واملكان األنسب لقيم  أنَّ مدينة  العليا، والتأكيد عىل 
ا الرشور والكوارث والباليا فمصدرها هو  ة الثالثة. أمَّ ا املدينة التي تتعايش فيها األديان السمويَّ ألهنَّ
ل عىل اإليمن... فّكُل أعمل الدمار اجلنونيَّة التي يقوم هبا املتعصبون  د والتعصب: ))أنا ال أعوِّ التشدُّ

توضع حتت إرادة الرب... لقد رأيت إيمًنا شديًدا يف أعني كثريين من القتلة((.

دها يف كلِّ مشهد من مشاهد الفيلم ويف كلِّ حدث  ولعلَّ الرسالة الثالثة التي ما فتئ املخرج يؤكِّ
ته وأولويته يف الكون خالًفا للموروث الدينيِّ الذي يذهب  من أحداثه فهي قدسيَّة اإلنسان ومركزيَّ
ز هذه املقولة إىل احلدود  إىل أنَّ اإلنسان يف هذه الدنيا جمرد عابٍر، عليه العمل لدار اخللود. ولكيَّ يعزِّ
القصوى، فإنَّه جيعلها رسالة باليان األوىل واألهم من أيِّ رسالة، وجيعل صالح الدين متفًقا معه حوهلا 
يف جممل وقائع الفيلم. يعربِّ باليان عن هذه الرسالة بدقة ومبارشة، أثناء خماطبته حشود املدافعني عن 
سة قد ُبنَِيت فوق املعبد اليهوديِّ الذي هدمه الرومان،  املدينة: ))ما هي أورشليم؟ إَن أماكنكم املقدَّ
ا أكثر قداسًة؟ احلائط أم املسجد أم القرب؟ من يمتلك  وأماكن عبادة املسلمني تقبع فوق أماكنكم. أهيُّ
الناس  لنحمَي  األحجار، ولكن  لنحمي هذه  املدينة ال  ندافع عن هذه  نحن  أحد.  املطالبة؟ ال  حقَّ 

الذين يعيشون بني جدراهنا((. ))0: 0): 8) – )0: )): 0))

اإلشارات  بكثرة  فتتجىل  والعرب،  املسلمني  إىل  بالنسبة  الكبري  املغزى  ذات  الرابعة  الرسالة  ا  أمَّ
ة إشارة سلبيَّة إليهم، إالَّ إذا انطلقنا من تأويل ينطوي  اإلجيابيَّة نحوهم، حتَّى إنَّنا نكاد ال نجد فيه أيَّ
الذين  الصليبيني  إىل  السلبيَّة  اإلشارات  تكثر  حني  يف  السطور.  خارج  يقرأ  وتفسري  شطٍط،  عىل 
الفيلم مهًجا برابرًة متوحشني قذرين، معتمًدا يف إبراز ذلك عىل احلوارات الرصحية تارة،  يصورهم 
وعىل اإلملاحات واللقطات اخلاطفة تارة أخرى؛ ففي جزٍء من ثانية – مثاًل – تلتقط الكامريا حركة 
فارس صليبيٍّ يمسح بقايا الطعام عن فمه بخصلة شعره املتدلية، ))): 00: 00( لتعربِّ عن مدى قذارة 

األوروبيني وعن البون الشاسع الذي يفصلهم عن نظافة املسلمني. 
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يظهر سلطان املسلمني يف الفيلم قائًدا حمنًكا هادًئا متزًنا وفارًسا نبياًل صادًقا. بل إنَّ بعض مالحمه 
تبدو أقرب إىل اخلياليَّة:

ففي اللحظة األوىل لظهوره يف مرسح أحداث الفيلم ))): )): )0(، نراه واقًفا ومن خلفه جيش 
ا االستثنائي  ار، تكشف الكامريا عن بداياته دون مؤخرته، وليس يف هذا األمر ما هو استثنائي، أمَّ جرَّ
فهو أْن يوقف صالح الدين اجليش بإشارة من يده، وينطلق بمفرده إىل معسكر الصليبيني، ليفاوض 
ملَكهم املصاَب بمرض اجلذام، ورسعان ما يتفقان عىل رضورة إحالل السالم. وينتهي اللقاء بينهم 
يظهر صالح  قليلة  بثوان  وبعدها   .)(9  :((  :0(( أطبائي((  لك  أرسل  الدين: ))سوف  بقول صالح 

الدين، وهو يبكي بخشوع قتىل املسلمني الذين غدر هبم الصليبيُّون قبل ذلك. 

يبدو صالح الدين هنا رجاًل حكيًم حليًم، ال يأخذه الغضب والرغبة باالنتقام، وال يدفعه جربوت 
جيشه إىل الصلف والغرور، بل يتحكم بترصفاته عقُله الرصني، وتسوس قراراتِه أخالُقه الرفيعة التي 

تأبى إراقة الدماء، وترتفع عن األذى.

م صالح الدين قائًدا  ومن املحتمل أن يقرأ بعضهم هذا املشهَد بصورة خمتلفة، فريى أنَّ الفيلم قدَّ
متخاذاًل، يقبل بالسالم مع ملك القدس الصليبيِّ عىل الرغم من استطاعته أخذ القدس عنوًة، ويف 

هت صورة صالح الدين فعليًّا.  ة، تكون السينم الغربيَّة قد شوَّ مثل هذه احلالة املودوديَّ

املخرج  ويوظِّف  عنوًة،  أسوراها  اقتحام  وحياول  القدَس،  ار  اجلرَّ بجيشه  الدين  صالح  حيارص 
هائلة  ة  عسكريَّ عمليات  لتظهر  ُملَهمة،  خميالت  عن  تشفُّ  إبداعيَّة  بطرائق  الكامريات  واملصورون 
ة باآلالف، وآليات ضخمة خميفة، وخيول ال تعدُّ وال حتىص... وُيضطر باليان  تشارك فيها جماميع برشيَّ
حتت الضغط احلريبِّ للتفاوض، لكنَّه يفاجأ برشوط الصلح التي يعرضها صالح الدين والتي تكشف 

عن فروسيَّة ونبل ال مثيل هلم: 

صالح الدين: ألن ُتسلِّم املدينة؟	 

األماكن 	  مجيع  ر  وأدمِّ ذلك،  أفعل  أن  قبل  فيها  من  كلَّ  وأقتل  أحرقها،  سوف  باليان: 
ة بكم وبنا... ما هي رشوطك؟ املقدسة اخلاصَّ

... النساء 	  أنا أضمن السالمة لكلِّ روح كي خترج إىل أيِّ بلد مسيحيٍّ صالح الدين: 
واألطفال واجلنود والفرسان وامللكة. ولن ُيْؤَذى أيُّ شخص منكم. أقسم باهلل.
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باليان: لقد قتل املسيحيُّون مجيَع املسلمني، عندما أخذوا منكم تلك املدينة؟	 

صالح الدين: أنا لست مثلهم!! أنا صالح الدين)34).	 

قدُمه صليًبا مرسوًما  تطأ  أن  يتجنب  الدين وهو  الفيلم صالَح  خُمرُج  ُيظهر  القدس  وبعد دخوله 
إىل  فيعيده  امُلخِلص، لريفع صليًبا سقط عىل األرض،  بتواضع  ينحني  ُيظِهُره وهو  ثمَّ  عىل األرض، 
ة إجيابيَّة شخصيَّة صالح الدين من ناحية،  ًدا هبذه الرمزيَّ مكانه الالئق عىل املنضدة )): )5: 400(، مؤكِّ
ًدا من ناحية أخرى عبثيَّة حروب الصليب ضدَّ اهلالل، يف حال كان السبب الفعيل هلذه احلروب  ومؤكِّ

هو االنتصار للصليب.

ُيفرَتض -شخصيَّة  كم   – واملسلمني  للعرب  املعادية  األمريكيَّة  السينم  أن تصور  املتوقع  من  كان 
صالح الدين تصويًرا سلبيًّا، أو عىل األقل شخصية أحد مساعديه، أو أحد علمء الدين املسلمني، لكنَّ 
ما حدث كان خالف ذلك متاًما، فالصور السلبيَّة كانت من نصيب القادة الصليبيني، ولعلَّ أكثر هذه 
الشخصيَّات إثارة لالحتقار واالزدراء كانت شخصيَّة أسقف القدس الذي يظهره الفيلم يف مشاهد 

عدة، ال يمكن ختطيها من دون اإلشارة إليها:

بينهم  ازدراء رصحًيا، ويف حلظات احتضاره يدور  بلوِدين باألسقف، ويبدي جتاهه  امللك  يثق  ال 
احلوار اآليت:

األسقف: باملوت لن يكون هناك راحة.	 

امللك: وفِّر عيلَّ حمارضتك، اذهب وأعّد الناس ملراسم تتويج ابن أختي.	 

)4)) روى ابن األثري كالم باليان يف كتابه الكامل عىل النحو اآليت: ))أيها السلطان اعلم أنَّنا يف هذه املدينة يف خلق كثري، ال يعلُمه إالَّ الله تعاىل، وأنَّهم إمنَّا 

يَفرُتُون عن القتال رجاء األمان، ظنًّا منهم أنَّك تجيبهم إليه كام أجبت غريهم، وهم يكرهون املوت ويرغبون يف الحياة، فإذا رأينا املوت ال بدَّ منه فو الله 

لنقتلنَّ أبناءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا، وال نرتككم تغنمون منها ديناًرا واحًدا وال درهاًم، وال تسبون وتأرسون رجاًل أو امرأة، وإذا فرغنا من ذلك أخربنا 

الصخرة واملسجد األقىص وغريهام من املواضع، ثمَّ نقتل من عندنا من أسارى املسلمني، وهم خمسة آالف أسري، وال نرتك لنا دابَّة وال حيوانًا إالَّ قتلناه، ثمَّ 

خرجنا إليكم كلُّنا، قاتلناكم قتاَل من يريد أن يحمي دمه ونفسه، وحينئٍذ ال يُقتَل الرجل حتَّى يقتل أمثاله، ومنوت أعزاء أو نظفر كراًما)) انظر: ابن األثري 

الجزري، الكامل يف التاريخ، ))) مجلًدا)، د. محمد يوسف الدقَّاق وآخرون )مراجعة وتصحيح)، مج0)، )بريوت: منشورات دار الكتب العلمية، 987))، 

ص56) . والحقيقة أنَّنا نسوق هذا النص الذي أورده ابن األثري لنقارن بني الحقيقة التاريخية وأحداث الفيلم... لقد اختار املخرج من هذه الواقعة وهذا 

م صورة مثاليَّة عن البطلني كليهام، ومل يشأ أن يستكمل رسد الواقعة كام رواها ابن األثري، والتي تحط من شأن صالح الدين، عندما تحول  النص ما يقدِّ

حربه من حرب لتحرير القدس ورفع كلمة الحقِّ عاليًا إىل حرب من أجل الفدية واألموال... بل تصف كبار قادته مبا ال يليق عندما آثروا االحتفاظ باألموال 

ألنفسهم، ومل يردُّوها إىل بيت املال. والسؤال: أما كان ميكن لريديل سكوت أن يستكمل فيلمه وفًقا البن األثري، وليس وفًقا للمصادر االسترشاقيَّة، لو كانت 

لديه نيَّة اإلساءة أو التشويه؟! 
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األسقف: أريد اعرتافك يا موالي.	 

امللك: سأعرتف للربِّ عندما أراه، وليس لك أنت.	 

وعندما حيارص صالح الدين القدس ويقرر باليان الدفاع عنها، نرى األسقف يعرتض طريَقه:

األسقف: جيب أن نغادر املدينة.	 

باليان: وكيف تريدنا أن نفعل ذلك يا نيافة األسقف؟	 

األسقف: جيب أن هنرب بأرسع اجلياد من البوابة اخللفيَّة.	 

باليان: والناس؟	 

 	(4( :(0 :0( – 40 :(0 :0(( . ا إرادة الربِّ األسقف: هذا من سوء حظِّ الناس، إهنَّ

ويف حلظات الفيلم األخرية:

باليان: سيضعون رشوًطا.	 

األسقف: لنتحول إىل اإلسالم مجيًعا، وسنتكلم يف هذا الحًقا.	 

ا األسقف.	  باليان: )ساخًرا( لقد علمتني الكثري من الدين أهيُّ

ة مجيًعا، ونجح باحرتافيَّة عالية يف توظيف اإلمكانات  لقد نجح سكوت يف إيصال رسائله الفكريَّ
م بذلك واحًدا من روائع السينم األمريكيَّة احلديثة. ة والفنيَّة والتقنيَّة اهلائلة توظيًفا مثاليًّا، فقدَّ البرشيَّ

ا صالح الدين األيويبُّ فلم يكن الشخصيَّة األساسيَّة، كم أسلفنا، ومل يأت ذكره إالَّ يف السياق  أمَّ
إىل  منحازة  كانت  بل  فقط،  صادقًة  واقعيَّة  تكن  مل  صورته  لكنَّ  جتاهله.  فيه  جيوز  ال  الذي  التارخييِّ 
بالرتاب، ويظهر صالح  الوجوه  الصليبيني عطًشا معفري  املسلمني، وإالَّ ما معنى أن يموت ملوك 
الدين نظيًفا مجياًل أنيًقا، وهو يتناول املاء القراح املثلج... وما معنى أن تتسامح وأنت القويُّ املنترص؟ 

ك من املرض؟ أليس يف ذلك النبل عينه والفروسيَّة ذاهتا؟  وما معنى أن ترسل أطباءك ليعاجلوا عدوَّ

الرصحية، وعربَّ عن  الالدينيَّة  بل  الَعلمنية،  بأفكاره  الفيلم  اإلنكليزيُّ مشاهد  املخرج  لقد شحن 
نزعاته اإلنسانيَّة التي تعيد اإلنسان إىل مركز الكون بجالء ووضوح شديدين، ومّحل األديان - بإداناته 
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ن  املبارشة لرجال الدين أواًل - وزر مجيع املآيس التي قاسى منها اإلنسان، وما زال يقايس. لكنَّه متكَّ
ة من دون أن يتخىل عن مجال اللوحات املرئيَّة، ومن دون  تقديَم رسائله األيديولوجيَّة ومواقفه الفكريَّ
يف  الوافرة  الوفرة  عن  أنملة  قيد  يرتاجع  أن  دون  ومن   ، تقريريٍّ إنشائيٍّ  خطاب  إىل  الفيلم  ل  حيوِّ أن 
ة. لكنَّه، وبداًل من أن يعادي طرًفا دينيًّا واحًدا، فقد استفزَّ األطراف  العنارص املرئية واملؤثرات البرصيَّ
، فإنَّ كثرًيا من  مجيعها، وعىل الرغم من أنَّ الفيلم قد القى استحساًنا واسًعا عىل املستوى اجلمهرييِّ

اد والباحثني، بل السياسيني أيًضا، وجهوا له انتقادات عنيفة يف الغرب والرشق عىل حدٍّ سواء. النقَّ

الصليبيني  ُيظهر  واملتطرفني اإلسالميني، عندما  م خدمًة لألصوليني  يقدِّ بأنَّه  الغرب  م يف  اهتُّ فقد 
املسلم يف هذا  م صورة  يقدِّ بأنَّه  م  لوسينيان، واهتُّ املعبد وغي دي  يمثلهم فرسان  مهجيني متوحشني 
أمرا بصناعة  اللذين  املستبَدْين صدام حسني وحافظ األسد  بطريقة ال ختتلف عن تصورات  الفيلم 
الربوفيسور  التمثيل لصالح الدين األيويبِّ يف امليادين لتعزيز صورة احلقبة العربيَّة اإلسالميَّة. ورأى 
رييل سميث أنَّ جهود ريديل سكوت كانت خاطئة ومنحازة، وأنَّ املثال التارخييَّ الذي قدمه أسامة بن 

الدن هو الذي سيوقظ األصوليني اإلسالميني)35).

متناقضة،  أفكاًرا وآراء  العربيَّة واإلسالميَّة جداًل واسًعا، وحفز  الثقافيَّة  الساحة  الفيلم يف  وأثار 
نوا عمل خمرجه الذي أنصف املسلمني، ووقف  وكتبت عنه مقاالت عديدة؛ فأثنى عليه كثريون، وثمَّ
. ويف الوقت نفسه فقد اعترب عدد من السينمئيني والنقاد كم يقول أمحد إبراهيم:  موقف احلياد واحلقِّ
حيمل  سكوت  ريديل  الربيطاين  للمخرج  صهيونيًّا  فيلًم  مررت  الفنيَّة  املصنفات  عىل  الرقابة  ))أن 
لصالح  وييسء  اإلسالم،  صورة  ه  ويشوِّ املسلمني،  عىل  الصليبيَّة  احلرب  س  ويكرِّ صهيونية،  أفكاًرا 
األرايض  يف  للصهيونيني  رشعيًّا  ووطنًا  قوميًّا  حًقا  بلفور«  »وعد  طريقة  عىل  ويمنح   ، األيويبِّ الدين 

املحتلة(()36).

ويلخص رجا ساير املطريي بعض ردود الفعل اإلسالميَّة عىل النحو اآليت: ))كانت هناك ردود 
إسالميَّة متشنجة - كم العادة - ألقت بلعناهتا عىل الفيلم وعىل صنَّاعه، وأخذت تدعو عىل املسيحيني 
وعىل اليهود بالويل والثبور، حتى قبل أن يشاهد أحٌد من هؤالء املعلقني الفيلم نفسه... ومن ذلك ما 
سجله بعض أعضاء موقع سينمك، أحد املواقع السعودية املعنية بالسينم، والذين هامجوا الفيلم بشدة، 

((5( Charlotte Edwards, ”Ridley Scott’s New Crusades Film ‘Panders to Osama bin Laden“, the Telegraph:

http://cutt.us.com/tVLWqG

)6)) أحمد إبراهيم، ))صالح الدين األيوىب بني الحقيقة وأخطاء السينامئيني..))، صدى البلد: 

http://www.elbalad.news/(4(9455

http://www.elbalad.news/1419455
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عىل  االعتداء  من  واخلنازير  القردة  أبناء  متكن  »وأخرًيا  مربر:  وغري  مفهوم  غري  بشكل  عليه  ومحلوا 
املسلمني وتشويه صورهتم أمام اجلميع«، »واثق من أن احلقائق ستقلب يف الفيلم«(()37)

ه أو يؤوله، فيأخذ عليه إغراقه يف النزعة  ويستبطن د. مصطفى يلمز نصَّ الفيلم من دون أن يفرسِّ
اإلنسانيَّة، ونقده الشديد للفكر السكوالستيscholastic ، ويرى أنَّ الطُُّرز الفكرية التي ينطلق منها ال 
يمكن أن تؤدي إىل إنتاج فكرة تقديم صك براءة للمسلمني. ويقول: ))ينبغي أالَّ نتوهم أنَّ الغرب 
ر بطريقة  ينقد ذاته فقط، وأالَّ نتوهم أنه ال يذمُّ املسلمني؛ فبطل الرواية املسيحي باليان يف الفيلم ُيصوِّ
بالتفاصيل  ونشاطاته  وأحاسيسه  رسائله  لديه  شجاًعا  وقائًدا  اًبا  جذَّ وسيًم  شخًصا  بوصفه  مجيلة 
ماضيه،  وعن  األيويبِّ  الدين  صالح  هوية  عن  تفاصيل  ة  أيَّ هناك  ليس  ذلك  مقابل  ويف  واجلزئيات، 
وليس هناك تفاصيل عن حياته، وتبدو صورته يف هذا الفيلم عىل هيئة رجل عجوز ذي نظرات غري 
املمثلني  أسمء  بني  الفيلم،  ملصقات  يف  دوره  يلعب  الذي  املمثل  اسم  ويأيت  جاذبية،  وبال  واضحة 
م بصفته جيًشا ممتاًزا وحمرتًفا،  الثانويني((. ويقول أيًضا: ))ونرى يف الفيلم أنَّ جيش صالح الدين ُيَقدَّ
وقد استطاع أْن يبيد اجليش الصليبيَّ املحرتف مثله يف وقعة حطني، لكنَّ املحاربني البسطاء والفالحني 
هم باليان فرساًنا، يف حلظة اضطرته الظروف إىل ذلك،  الذين كانوا يدافعون عن القدس والذين سمَّ
اهم عىل الصرب واملثابرة... لقد انترص يف  نراهم يسطِّرون البطوالت امللحميَّة بعد أن ثبتهم باليان وقوَّ

ا رجٌل عادٌي من الغرب عىل عبقريِّ الرشق الذي مجع األمة حوله(()38). هناية الفيلم فكريًّ

واحلقيقة أنَّ مالحظات د. يلمز فيم خيص النزعات اإلنسانيَّة لدى سكوت ونقده الشديد للفكر 
ا مالحظاته األخرى، فهي تعربِّ عن نمٍط سائد لدى  الدينيِّ هي مالحظات ال جدال يف صحتها، أمَّ

كثرٍي من اإلسالميني، الذين ال يريدون أن يروا لغريبٍّ كائنًا من كان أيَّ فضيلة. 

)7)) رجا ساير املطريي، ))مملكة السامء.. حمالت الصليب عىل القدس.. وصالح الدين األيويب يظهر بلباس هوليودي مثري))، جريدة الرياض:

http://www.alriyadh.com/6(44(

((8( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından…’’  (0(7, I, 48.  

http://www.alriyadh.com/62441
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خالصات ونتائج

إىل اخلالصات  االنتهاء  نستطيع  السينم  الدين يف  التفصييلِّ لصورة صالح  العرض شبه  بعد هذا 
اآلتية:

صالح . 1 التارخييٍّ  القائد  لشخصيَّة  ممكنة   legenderize أسطرة  عن  العريبُّ  الشعبيُّ  املخيال  امتنع 
، عىل الرغم من وفرة املعلومات التارخييَّة التي ُدونت عنه إبَّان حياته وُبعيدها، والتي  الدين األيويبِّ
البطوليَّة  العربيَّة اإلسالميٍّة يف نسج احلكايات  الشعبيَّة  الثقافة  ، وأخفقت  َسَمت شأنه إىل أرفع حدٍّ
اليمني  التي جتعله بطاًل خارًقا كعنرتة ))يرضب ذات الشمل فيقتل مئة، ويرضب ذات  واخلرافات 
فريدي مئة أخرى((، يف حني نجح هذا املخيال نفُسه نجاًحا باهًرا يف حبك ملحمة شعبيَّة عظيمة عن 
قائد تارخييٍّ آخر، ولد بعد صالح الدين بثالثني سنة هو الظاهر بيربس )1223 – 1277))39). ملاذا 
ة أسئلة  حدث ذلك؟ اإلجابة عن هذا السؤال حتتاج إىل بحث مستقل، سنتفرغ له الحًقا. لكْن ثمَّ
من  الثاين  النصف  ويف  احلديث  العرص  يف  الدين  صالح  شخصيَّة  غدت  ملاذا  نفسها:  تطرح  أخرى 
ة، وكانت شبه  أسطوريَّ تصبح شخصيَّة  واألدباء، وكادت  للشعراء  ملهمًة  بالذات  العرشين  القرن 
للوحدة  رمًزا  العرشين؟ وملاذا أصبح  التاسع عرش والنصف األول من  القرن  قبيل ذلك يف  منسية 
العربيَّة وحمرر القدس الذي ال بدَّ من استدعائه واستلهام شخصيَّته؟ ويبدو أن اإلجابات عن هذه 

األسئلة قد تكون متعددة وعىل رأسها:

تأثري السينم اهلائل يف تكوين قناعات الناس وتوجيه أفكارهم وبناء تصوراهتم، وقد نجح أ. 
فيلم يوسف شاهني عن صالح الدين – عىل الرغم من املآخذ الكثرية - يف تنفيذ هذه املهمة. 
علًم أنَّ هدف القوميني العرب الذين كانوا وراء صناعته من استلهام أنموذج صالح ومتثل 

شخصيَّته العروبيَّة )وهو الكردي( مل يكن لوجه اهلل، وال خلدمة التاريخ.

رواية والرت سكوت التي ترمجها املبِدع حممود حممد ترمجًة تستحق كلَّ ثناء وتقدير، ونرشها ب. 
عام 1938، واستفاد منها بكلِّ تأكيد ثمنية األدباء الذين أسهموا يف كتابة فيلم النارص صالح 

)9)) مامَّ يؤسف له أنَّ عالقة األدب الشعبيِّ باألدب الفرديِّ ما زالت ملتبسة يف أذهان كثريين من املشتغلني يف مجاالت األدب، وأنَّ كثرًيا من هؤالء مل يعِ 

بعد العالقة الوشيجة بني األدبني، ومل يشأ أن يفهم أنَّ أصول الفن امللحميِّ يف آداب شعوب العامل كلِّها هي قصائد وحكايات شعبيَّة شفويَّة، وما زال ينظر 

اق. دراسات تطبيقيَّة يف  إىل األدب الشعبيِّ بصفته أدبًا من الدرجة الثانية أو أدبًا منحطًّا. انظر حول األصول الشعبيَّة لألدب امللحمي كتابنا: فرسان وعشَّ

األدب املقارن، )أبو ظبي: منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 5)0))، ص65 – )7. وانطالقًا من هده النظرة نجد ديوان الشاعر الفالين قد حظي 

ا سرية الظاهر بيربس الشعبيَّة فال نجد لها سوى  بعدد من الطبعات املحققة تحقيقات مختلفة... ونجد عن ديوان شاعر آخر دراسات وأطاريح كثرية، أمَّ

طبعة مصورة رديئة كانت جلَّ ما استطاعت فعله الهيئة املرصية للكتاب، انظر: سرية الظاهر بيربس، )5 مجلدات)، )القاهرة: منشورات الهيئة املرصية 

العامة للكتاب، 996))، بينام نجد لها طبعة رائعة بالفرنسية بسبعة مجلدات.



263

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملحق

اء واملتابعون. الدين، وتأثَّر هبا القرَّ

ما أكثر الذين يتحدثون عن األخطاء التارخييَّة يف هذا الفيلم أو ذاك، حتَّى تكاد ال ختلو دراسة . 2
تناولت مسألة من مسائل السينم التارخييَّة إالَّ أشارْت إىل األخطاء التارخييَّة التي وقع فيها املخرج، 
د. واألمثلة  أو أشارت إىل قيام هذا الكاتب أو ذاك بتشويه مقصود للتاريخ وحتريف عن سابق ترصُّ
ة مقالة حتت  ؛ ففي مقال عىل موقع دنيا الوطن ُيعربِّ عن فلسفة هذا املوقع ثمَّ عىل ذلك أكثر من أن ُتعدَّ
ج هلا املخرج يوسف شاهني يف فيلم النارص صالح الدين(()40)، نجد  عنوان ))تسع أخطاء متعمدة روَّ
(( هو الذي يدسُّ السمَّ بالعسل...  دة، وأنَّ الكتَّاب أبرياء، لكنَّ املخرج ))النرصاينَّ أنَّ األخطاء متعمَّ

بل يصل التحامق بصاحب املقالة إىل درجة اهتامه برتويج الفساد واإلفساد.

فيلم  صنَّاع  فيها  وقع  التي  التارخيية  األخطاء  علميَّة  برصانة  فيستعرض  يلمز  مصطفى  د.  ا  أمَّ
مملكة السمء، ويرى أنَّ أمهها كان من نصيب شخصيَّة باليان، يقول: ))يف الواقع التارخييِّ مل يعش 
باليان يف أوروبا إطالًقا، بل ولد يف األرايض املقدسة، ويبدأ ذكره يف املراجع التارخيية مع معركة تل 
الصافية أو الرملة Montgisard التي وقعت أحداثها عام 1177 ويستمر ذكره حتى عام 1194... 
ينا أرملة ملك  وكانت تلك املعركة بداية صعود نجمه يف مملكة القدس. حتى إنَّه تزوج من ماريا كومِّ
يف  ونشًطا  مهًم  دوًرا  يلعب  باليان  بقي  أخرى  ناحية  ومن   .)1217  /  1208  -  1157( القدس 
األرايض املقدسة حتى سنة 1194، خالًفا ملا يقوله الفيلم، وبقي أقوى شخصيَّة هناك بفضل أوالده 
التي  العربيَّة  املدن  احلاكمة يف  الفرنجيَّة  أقوى األرس  لون  يشكِّ الرشد، وكانوا جمتمعني  بلغوا  الذين 
استمرت سيطرة الصليبيني عليها. وعالوة عىل ذلك ففي 1187 وبعد أن ضيَّق صالح الدين اخلناق 
عىل القدس، وتضاءل عدد املسيحيني فيها، تفاوض معه من أجل إنقاذ عائلته، وأجالها مؤقًتا إىل 
اد يعيش  ا يف فيلم مملكة السمء فإنَّ البطل باليان هو جمرد حدَّ طرابلس، واستمر هو يف الدفاع عنها. أمَّ

يف قرية من قرى فرنسا... إلخ(())4).

وال يرتك جاك شاهني فيلًم تعرضت له صورة املسلمني أو العرب للتشويه حسب رأيه إالَّ ويبحث 
عن الفوارق بني الواقع كم يرويه التاريخ، والواقع كم تصوره السينم)42).

وقد ردَّ والرت سكوت عىل تساؤالت من هذا القبيل منذ قرنني من الزمن بقوله: ))...وكان من 

)40) موقع دنيا الوطن:

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/(0(4/((/((/6(750(.html

(4(( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit...’’, Uluslararası…, (0(7, I, 6(.  

))4) انظر عىل سبيل املثال مناقشته لفيلم لورنس العرب ج)، )6) – 65).

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/12/617503.html
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مسٌخ  ذلك  يف  فكان  األسد،  قلب  ريتشارد  قربى  ذوات  من  ا  أهنَّ زعموا  فتاٌة  ة  الثانويَّ الشخصيَّات 
حلقائق التاريخ، استاء منه املسرت ملز مؤلف »تاريخ الفروسيَّة واحلروب الصليبّية« وما نحسب إال 
ا لرضورة من  ا حقًّ أنَّه ال يدري أن القصص اخليايلَّ له بطبيعة احلال أن يبتدع مثل هذا االبتداع، وإهنَّ

.(43()) رضورات الفنِّ

وعىل ما يبدو فإنَّ كثريين من الدارسني ما زالوا ال يميزون بني التاريخ من ناحية والرواية التارخييَّة 
، وال يعرفون أنَّ طرح األسئلة عن صدقيَّة الوقائع يف الفنِّ هو بحدِّ ذاته  أو الفيلم السينمئيِّ التارخييِّ

طرٌح ينمُّ عىل جهٍل بطبيعة الفنِّ وجوهره، وال يرتقي بمعرفة التاريخ إىل األفضل)44).

إنَّ الصورة اإلمجاليَّة لصالح الدين يف األفالم األمريكيَّة التي وقفنا عندها هي صورة إجيابيَّة، ال . 3
تقدح يف إجيابيَّتها تلك اآلراء والنظرات التي تنطلق من مواقف جاهزة ثابتة، ومن تصورات ُمتومهة 
الصورة  هذه  جاءت  أين  من  فهو  هنا  األهمُّ  السؤال  ا  أمَّ والغرب.  الرشق  بني  ة  رسمديَّ عدائيَّة  عن 

وكيف تكونت؟

العاملنْي  عىل  الشهرة  تلك  تقترص  ومل  ونبله،  وفروسيَّته  ببطوالته  األيويب  الدين  صالح  اشُتهر 
، فانترشت أخباره يف أوروبا إبَّان احلروب  ، بل تعدهْتم إىل العامل األورويبِّ املسيحيِّ العريبِّ واإلسالميِّ
اج واملحاربون العائدون ُنتًفا وطرًفا وحكايات  الصليبيَّة، وأثارت دهشة الناس الذين روى هلم احلُجَّ

عن أخبار هذا القائد العدو، وعن مجاعته املسلمني يف كثري من األحيان.

ة وسياسيَّة حتت راية  ة اقتصاديَّ لقد جاء أولئك الصليبيُّون من بالٍد بعيدة، لينفذوا مشاريع استعمريَّ
لكنَّهم فوجئوا بمستوى  الصليب، حيملون معهم تصورات مغلوطة عن سكان وثنيني مهجيني... 
الرقيِّ احلضاري الذي كان املسلمون قد وصلوا إليه، وفوجئوا بأهنم يتعلمون – كم أشار إىل ذلك 
املستعرب مونتغمري وات - من املسلمني مبادئ النظافة وأصوهلا، وكيف توضع املالءات البيض 
ة يف كلِّ حيٍّ من أحياء املدن الكربى)45)،  ة، وكيف تنترش احلممات العامَّ واحلشايا الناعمة عىل األرسَّ
ة أواًل، ثمَّ هُبتوا بعد ذلك وهم يرون صالح الدين يعفو عن أرساهم،  فُذهلوا أمام هذه الصورة العامَّ
ة. ومن هنا نستطيع أن نفهم طبيعة  وكانوا قد قتلوا أرسى املسلمني مجيعهم عندما دخلوها أول مرَّ
الصورة اإلجيابية التي تكونت عنه يف كثري من النصوص التارخييَّة واألدبيَّة يف القرون الوسطى. وعىل 

))4) ولرت سكوت...، ص6.

)44) يعالج د. صادق جالل العظم أسئلة من هذا النوع بصورة الفتة لالنتباه يف كتابه: ذهنيَّة التحريم... ط)، 004)، ص74)– 78).

(45( У. Монтгомери Уотт, Влияние ислама…, М. (976, Стр. ((.
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ة تزيد عىل القرنني، وعىل الرغم من أنَّ العرب واملسلمني  الرغم من استمرار احلمالت الصليبيَّة مدَّ
قد خاضوا عرشات املعارك ضد الصليبيني، وعرفوا عدًدا من القادة الكبار، فإنَّ الذاكرة األوروبيَّة 

احتفظت بشخصيَّة صالح الدين دون غريها.

وليس مستعبًدا أن يكون كثري من األوربيني قد حتدثوا عنه بوصفه األنموذج الذي جيب عىل القائد 
املرويات،  هذه  وصلته  قد   )1265  -  1321(  Dante Alighieri اليجريي  دانتي  ولعلَّ  حيتذيه.  أن 
ة  فوضعه يف ))الكوميديا اإلهليَّة(( يف مرتبة رفيعة يف الليمبو مع الشخصيات العظيمة يف تاريخ البرشيَّ

من غري املسيحيني أو املؤمنني، كهومريوس وهوراس وأرسطو وسقراط وآخرين...)46).

ُكتَبت يف مراحل الحقة، فقد كشفت عن صورة لصالح  التي  املؤرخني واملسترشقني  ا كتب  أمَّ
الدين مل حيظ هبا إالَّ ندرة من القادة، وقد استعرض د. حممد إهلامي مكونات هذه الصورة كم رآها 
الزهد والورع - حسن  ة الشخصيَّة ووالء األتباع -  الكتب حتت عناوين سبعة كربى: قوَّ يف تلك 
 - والعمران  اإلدارة  حسن   - والعلمء  العلم  رعاية   - الديني  التسامح   - النفوذ  واتساع  السياسة 

أخالق الفرسان)47) .

ولنأخذ ما يقوله كارل بروكلمن مثااًل إضافيًّا عىل ذلك: ))واحلقُّ أن حروب صالح الدين ضدَّ 
أمراء  قلَّة ضئيلة من  أنَّ  الصليبيني قد جعلته من أشهر ملوك الرشق يف أوروبا... وليس من شكٍّ 
، ومن حيث انرصافه إىل  م نزعة إىل الكسب الشخيصِّ ده عن أيِّ اإلسالم كانت تضارعه من حيث جترُّ
خدمة دولته ورعاياه... ومل يستطع أعداؤه أنفسهم إالَّ اإلقرار له بالشهامة والنبل يف معاملة اخلصم 
املغلوب، ليس هذا فحسب، فقد كان صالح الدين إضافة إىل ذلك نصرًيا للعلم... وخدم فنَّ العمرة 

خدمات ُجىلَّ يف القدس والقاهرة...(()48) .

وبناء عىل ما تقدم ال يمكن أليِّ خمرج - إذا توفر لديه سوء النية وإرادة التشويه - أن يغريِّ صورة، 
ز والرت سكوت  ة بعد أن عزَّ تواترت األخبار والروايات عىل رسمها إجيابيَّة وأقرب إىل املثالية، خاصَّ

أبو الرواية التارخييَّة هذه الصورة منذ بداية القرن التاسع عرش.

ا يف الشعوب األخرى، حتَّى إنَّ كتاًبا . 4 ااًل جدًّ لقد غدا تأثري األعمل التي ترسم صوًرا للشعوب فعَّ

)46) دانتي أليجريي، الكوميديا اإللهيّة، حّنا عبود )مرتجاًم)، ط)، )دمشق: د.ن، )00))، ص 69.

)47) حمد إلهامي، مدح صالح الدين 
... Uluslararası…, (0(7, I, ((( - ((6

)48) كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالميَّة، نبيه أمني فارس ومنري يعلبيك )مرتجامن)، ط5، )بريوت: منشورات دار العلم للماليني، 968))، ص58). 
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ن أن ُيغريِّ صورة شعٍب كامٍل يف ثقافة شعب آخر، عىل  متكَّ واحًدا بمثل كتاب جريمينيا دي ستال 
ة توزيعه، واقتصار فعاليته عىل فئات اجتمعيَّة حمددة)49). وأفلح عدٌد من الروايات  الرغم من حمدوديَّ
قدموها خائنة شهوانيَّة مستهرتة  العرب، عندما  أذهان  األوروبيَّة يف  املرأة  تشويه صورة  العربيَّة يف 
باألخالق، ال تعرف اإلخالص والوفاء، تسعى وراء أهوائها وتبحث عن امللذات اجلنسيَّة...)50). 
وإذا كان تأثري كتاب واحد أو رواية عظيًم إىل هذه الدرجة، فمذا يمكننا أن نقول ونحن حيال أفالم 

ب واألرقى بني الفنون. م الفنَّ املركَّ سينمئيَّة تقتحم البيوت، وتقدَّ

إنَّ دراسة الصور التي يقدمها األدب أو السينم أو أي نوع من الفنون األخرى يمكن هلا أن تكشف 
عن مرجعيَّات امُلرسل وسيكولوجيته، ويمكن هلا يف الوقت نفسه أن تكشف عن طبيعة املتلقي املعبَّأ 
أيديولوجيًّا إىل احلدود القصوى، والذي ال يريد أن يرى غري ما هو موجود يف ذهنه أصاًل. وإذا كان 
فضح   -  S. S. Prawer براور  إس.  إس.  يقول  كم   – ومقارنيني  اد  نقَّ من  الصور  داريس  مهمت  من 
التصورات املغلوطة عن اخلصائص والنمذج القوميَّة التي يدعو إليها روائيُّون مقروؤون عىل نطاق 
ة  التصورات املغلوطة عن الصور نفسها، وبتعبري أكثر دقَّ ة األسمى هي تعرية  واسع)51)، فإنَّ املهمَّ

ن لدى الناس من تصورات مغلوطة عن صورهتم يف أدب اآلخر أو سينمه. تصحيح ما تكوَّ

إنَّ السينم وهي خالصة الفنون جمتمعة َلقادرة عىل تكوين اآلراء والقناعات وتوجيهها، ويمكن 
أواًل  تفعل غري ذلك حيرمنا  ا ال  بأهنَّ اقتناعنا  لكنَّ  وأفكار مشبوهة.  ملتبسة  لتصورات  ج  تروِّ أن  هلا 
وقبل كلِّ يشء من املتعة واجلمل واللذة، ويمنعنا من أن نرى يف النصِّ السينمئي شيًئا سوى التشويه 
ينبغي  لذا  مشاهدته.  ننوي  فيلم  كلِّ  يف  عنه  والبحث  ذلك  لتتبع  ويدفعنا  املتعّمد،  والقبح  املقصود 
عىل النقد السينمئي الصورولوجي أن يسمو عىل القناعات امُلسبقة اجلامدة واملنغلقة، وأن يتخىلَّ عن 

ة الفن واجلمل واآلفاق املتحررة.  القوالب السلبيَّة اجلاهزة، كي يصحح انحرافاته، وينحو نحو سكَّ

الة يف  )49) لقد استطاعت البارونة الفرنسيَّة جريمينيا دي ستال )J. de Stael ((766 – (8(7 املعروفة باسم Madame de Staël، أن تسهم بصورة فعَّ

تغيري صورة األملاين األقرب إىل الهمجيَّة الرببريَّة يف أذهان الفرنسيني ومخيالتهم بعد إصدارها يف عام 0)8) كتابها ))De l’Allemagne)) الذي عرَّفت فيه 

املجتمع الفرنيس عىل طبيعة الشعب األملاين وأساليب حياته وأدبه ودينه وفلسفته، وكشفت ملتلقيها عاملًا غريبًا من األفكار والنامذج واملشاعر...، ودعت 

شعبها الفرنيسَّ إىل االنفتاح عىل اآلخرين والرتحيب باألفكار التي تأتيه من الخارج، مؤكِّدة أنَّه بذلك سيغنم أكرب الغنم... انظر:

О Германии« // Литературные манифесты западноевропеи� ских романтиков, под 

ред. А. С. Дмитриева, М., пер. Е. П. Гречанои� , Изд-во Московского университета, (980, 

Стр.(85 - (86.

لكنَّ تصورات الفرنسيني عن األملان آنذاك مل تكن من بنات سوء الطويَّة والنوايا الخبيثة، بل كانت نتاًجا للجهل وقلَّة املعرفة.

)50) عبده عبود، األدب املقارن: مدخل نظري ودراسات تطبيقية، )حمص: منشورات جامعة البعث، )99)). ص 79) وما بعدها

))5) إس. إس. براور، الدراسات األدبيَّة املقارنة، عارف حذيفة )مرتجاًم)، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، 986))، ص 8)).
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