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I    ن           .  صالح الدين في باريس اج مؤسسة ب ال، ليس هذا عنوانًا لمسلسل من نمط الخيال الماضوي، انت

ين بوضوح من المعرض                  . الدن للترويج وتوزيعها   ا يتب دين، آم اصًال، ال عالقة لبن الدن بصالح ال
الم العربي في         " فن االيوبيين"المخصص ل  د الع تح االسبوع الماضي في معه ذي افت اريس ال واذا .  ب

ًا                           بيه ممكن ذ، وجه مشرق من فرسان االسالم، وال تش ن المنق آان من اسامة في ذلك العصر، فانه اب
.بين اسامة واسامة

ارة    ل عب رى الملصق االصفر العمالق يحم ن ي ًا لم ت غريب دو التوقي ك، يب ع ذل شرق صالح " وم
دين ين" ال ى ضفة الس ل . عل ًا قب ان مبرمج ول وه١١المعرض آ وش  ايل ورج ب وة ج ، "الصليبية"ف

ًا سنوات                   ا اشهرًا واحيان الم العربي يتطلب التحضير له د الع ى   . فالمعارض الكبرى في معه لكن حت
ى                                ا تقف عل ابيع ان اوروب ذ اس ًا من ه يومي ال ل ذي يق ر ال رة الزائ الدراية بهذا االمر ال تخفف من حي

ر تسامحًا،         . سالحها  ام اآث ى اي ل المعرض ال ان يمكن تأجي ول لنفسك  آ م ال تلبث ان تستدرك  . تق : ث
ة المعضالت                      بالعكس، التوقيت مثالي، فاي ظرف انسب لتحريك الفضول؟ اي وقت افضل لمواجه
وة    ة اله ان حقيق دين لتبي ن صالح ال د م ك العصر؟ اي شخصية افي ن ذل ًا، م رقًا وغرب ة، ش الموروث

.وعمقها؟ صالح الدين سبق المعرض الى باريس من زمان
. انه حضور ملتبس، ال شك . ن آل وجوه التاريخ العربي يملك مثل هذا الحضور في اوروبا وحده بي  

ة            ي المخيل ل ف د مّث ر، فق وس قيص قراط ويولي ب س ى جان ال ال عراء واالبط ة الش ي جن كنه دانت اس
ب       اردوس قل م ريك رنج، واوله ل االف ذي عام وم ال د الرح ريف والقائ وذج الخصم الش ة نم االوروبي

اتيلون          االسد، بتسام  و دي ش ة رين د صبره من عنجهي ا نف أر اال لم ح القادر ولم يسترسل مع نزعة الث
).شارون ذلك العصر(

ل، ظل طيف السلطان        .  اال انه بقي في قعر الوعي االوروبي يجّسد العدّو الذي استعاد القدس             وبالفع
ان       " صليبيي"االيوبي يستفز لهذا السبب آل       د الصليبية، ولعل آخرهم آ ا بع ل    م رال غورو، قات الجن

ه                      ه يغيظه بقول دًا ان : الحلم الفيصلي الذي ما ان دخل دمشق بعد ميسلون حتى قصد قبر الناصر، معتق
.، فيما آان يؤسس بهذا التصرف لجالء جديد"ها قد عدنا يا صالح الدين"

II         ى واخر ) اواٍن معدنية وزجاجية، اقمشة، مخطوطات      ( صالح الدين في باريس، معروضات فنية
قالع  (وفيلم تسجيلي ينقل صدى معارك صاخبة واعمال معمارية ضخمة           ) دروع وخناجر (عسكرية  

ًا وشرقًا،              )حلب ودمشق والقاهرة   ، والمحصلة صورة بعيدة عن التبسيط الذي حفظته المخيالت، غرب
ة للحروب   . عن الحروب الصليبية ات العربي اف الرواي ادة اآتش د اع ات عن ي الثمانين ا حصل ف آم

ن  الص امة ب هادة اس ى الضوء ش اد ال ذي اع ل، ال دره ميكي ابرييلي وان كو غ ال فرنشس ر اعم ليبية عب
شرق صالح   "، يؤآد معرض    "الحروب الصليبية بمنظار العرب   "المنقذ، وآتاب امين معلوف الرائج      

د        . ان الحقبة الصليبية ال تروى باالبيض واالسود      " الدين ذا اآي ا لكنه . آانت صدامًا بين حضارتين، ه
ات سالم               ة للمنطق، واتفاق ات مخالف آانت ايضًا قصة صدامات داخل آل من الحضارتين، مع تحالف

.مؤقتة وتسويات وخيانات
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اً        - بعض مما صرنا بدورنا نشاهده على مسرح الصراع العربي            ذ عشرين عام ذه  .  االسرائيلي من ه
ن المعرض  و ت . الصورة ليست الغرض االول م ين ه ي للمنظم اجس العلم ي  اله رق ف صوير المش

من الناحية الدينية اوًال، حيث اعاد صالح       . لحظة تحول اساسية رسمت الى حد بعيد معالمه الحاضرة        
دارس              الدي اء الم ن الشيعة الى وضع اقلوي بعدما انهى الخالفة الفاطمية، وانعكس هذا الهم عنده في بن

.الدينية وفق نمط معماري متقشف ساهم بدوره في تحديد معالم المدينة العربية
ق دورًا        اهرة ودمش ب والق ن حل ل م ي آ ة ف الع االيوبي ت الق ًا، اذ لعب ة ثاني ة المعماري ن الناحي  وم

ادن تطورًا سيؤثر               .  في التنظيم المدني   مرآزيًا ن تصنيع المع ومن الناحية الثقافية ايضًا، حيث شهد ف
ل انقضاض                      في فنون القتال والتزيين على حد سواء، فيما آان الفكر واالدب يشهدان آخر انتعاشة قب

القرن "كن ل. شرق صالح الدين ومن بعده اخيه العادل وابن اخيه الكامل، ارض جهاد، طبعاً        . المغول
ودهم       ) في الحقيقة، فقط ثمانون حوالً   " (االيوبي اد، وال يق ودون الجه دين الظافرين يق ل ان المجاه دلي

.هو
 III  ًا                   .  لكل روايته ق، حق م بوليسي وتحقي ا من ده وب فرنس اس خوري في جن اه الصديق الي ما عان

ا الخوف من ال                 اه    . مجهول مرّوع لما يكشف عنه من نزعات عنصرية آامنة وآيف يؤججه ا قرأن وم
اه العرب              ١١في الصحف عن الهواجس االمنية في الغرب بعد          ا من حذر تج  ايلول وما يترتب عليه

اطقين بالضاد  ة للن ر آمن ة غي ا منطق ذا  . اوحى ان اوروب ى ه ًا عل لحسن الحظ، الصورة ليست دائم
واجهة احدى   : ئرةفي مطار فرانكفورت، تطالعك احرف عربية عمالقة ما ان تخرج من الطا           . السوء

.المكتبات في حرم المطار احتلها ملصق آبير يرّوج لجريدة عربية
ي    دوة للحوار االوروب ي ن ة من المشارآين العرب ف يل، قافل  المتوسطي تشق - وفي وسط بروآس

طريقها وسط الالمباالة، من دون ان يشعر احد فيها ان عليه التخفيف من القهقهات بمختلف اللهجات                  
ة، ولفيف من                 .  والمغربية المشرقية ة جزائري ة، وعجق رة عربي وفي حي الجمهورية في باريس، جزي

ة ظاهرة دابير امني انيين والسوريين، وال ت الم . اللبن د الع رب معه ر، ق ن النه ى الضفة االخرى م عل
.العربي، مكتبة ابن سينا ال تستفز احدًا على ما يبدو بواجهتها العربية

دوريات امنية في المترو تفاقم االزدحام المزمن فيه، آالت الكشف عن  : كامل الحياة ليست طبيعية بال    
د                        ات ق ي واعجمي، ويبقى االسوأ ان سالل النفاي المعادن عند مدخل معظم المرافق ال تميز بين عرب

رات، في            ١٩٩٦ او   ١٩٨٦ولكن ال مقارنة باجواء     . ُسّدت ر موجة من التفجي ا اث وّترت فرنس  حين ت
ون، الوضع    . في الضواحي، يقولون ان الوضع مختلف.  االقلوسط باريس على  على شاشات التلفزي

ي   "لكن  . قطعًا مختلف، وعلى صفحات الجرائد ايضاً      اد،        " الشارع االوروب ى اآلن ارض جه يس حت ل
.وال حرب صليبية
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