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المسيح في السينما« :ملـك الملوك» من لحم ودم

ّ
قدم بازوليني «اإلنجيل بحسب القديس متى» انطالقًا من رؤية ماركسية

من فيلم «ملك الملوك» لألميركي سيسيل بي ديميل

في البدء ،واجه تصوير يسوع في
الفن رفضًا كبيرًا بين الالهوتيين ،قبل أن
يصبح تجسيده هدفًا يساعد في انتشار
الدين والتبشير به وتقريبه من الناس.
أما الفن السابع ،فقد جعل يسوع من
لحم ودم .هنا جولة على األعمال
التي قاربت تعاليمه وسيرته منذ أوائل
الستينيات
شفيق طبارة
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى س ـ ـن ـ ــوات ،اخـ ـتـ ـل ــف ال ــاه ــوتـ ـي ــون
املسيحيون في ما بينهم بشأن تقديم تصوير
فني ليسوع .إذ اعتقد املسيحيون األوائ ــل أن
ذلك ّ
يعد انتهاكًا للوصية الثانية «ال تصنع لك
ً
تمثاال منحوتًا( »...خروج  ...)6-20:4إلى أن جاء
القديس يوحنا الدمشقي الذي كان من األوائل
الذين دافعوا عن األيقونات والصور كوسيلة
للتكريم.
ق ـ ــام «م ـج ـم ــع ن ـي ـق ـيــة الـ ـث ــان ــي» فـ ــي ع ـ ــام 787
ّ
بتسوية هــذه الـخــافــات ،معلنًا أن االيقونات
ُ
ّ
والصلبان ال تعتبر وثنية .واعتبر أن «إنتاج

ّ
مصمم
مسيح بازوليني أسمر راديكالي
على تغيير العالم
الفن التمثيلي هو وسيلة لتصبح كلمات الرب
ّ
مجرد خيال» .وذهب املجلس أبعد
حقيقية ال
مــن يوحنا الــدمـشـقــي ،إذ أوص ــى بــأن تحتوي
جميع الكنائس صورًا للمسيح والقديسني ،فـ
ّ
«كلما شوهد يسوع والقديسون في الفن ،زاد
عدد الذين سيتذكرونهم لفترة أطول» .بمعنى
آخــر ،كــان أحــد أهــداف الفن املسيحي مساعدة
املؤمنني على فهم فكرة التجسد.
بـعــد ذل ــك ،ظـهــرت معضلة جــديــدة تمثلت في
ّ
أن ال ـعــديــد م ــن املـسـيـحـيــن واجـ ـه ــوا صـعــوبــة
ّ
أدى أحيانًا إلى
في تخيل املسيح كإنسان ،ما ّ
إهمال إنسانية املسيح كما لو أنه ليس جسمًا
بشريًا .لــذلــك عبر الـتــاريــخ ،أك ــدت الكنيسة أن
ّ
تجسد للرب في الطبيعة البشرية،
املسيح هو
وأن إنسانية املسيح الكاملة ضرورية للخالص
والتلمذة .وإن لم يكن املسيح بشرًا ،ملا مات من
أجلنا.
وإذا ك ــان ــت ال ـك ـن ـي ـســة ت ــؤي ــد ال ـف ــن وإن ـســان ـيــة

ّ
امل ـس ـي ــح ،ف ـ ــإن ال ـس ـي ـن ـمــا أث ـب ـت ــت أن ـه ــا وسـ ّيـلــة
أفضل من األيقونات واألصنام والرسم ،ألنها
تمنحنا إحساسًا أكمل بشخص مــا كإنسان.
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األمـ ـ ــر بـ ــاألفـ ــام ال ـت ــي تـجـســد
ّ
امل ـس ـيــح ،ت ـكــون غــالـبــا إمـ ــا للتبشير أو إلـهــام
اإليـمــان .لكن بعيدًا عن األفــام املسيحية التي
تكون رسالتها التبشير في املقام األول ،أدخل
مخرجون كثر يسوع املسيح في أعمالهم منذ
والدة السينما .رويدًا رويدًا ،بدأت األفالم التي
ّ
تـجـســد املـسـيــح تــتـخــذ مـنـحــى مـخـتـلـفــا ،وراح
املخرجون يخاطرون في مقاربة املسيح وطرح
جدلية اإليمان.
م ــن األف ـ ــام األول ـ ــى ال ـت ــي ج ـس ــدت امل ـس ـيــح في
السينما الـصــامـتــة فيلم فــرنـســي اإلن ـتــاج (44
دق ـي ـقــة) ح ـمــل ع ـن ــوان «ح ـي ــاة وعــاط ـفــة يـســوع
املسيح» ( .)1905وفــي عــام  ،1927قـ ّـدم املخرج
األم ـي ــرك ــي سـيـسـيــل ب ــي دي ـم ـيــل فـيـلـمــه «مـلــك
املـلــوك» الصامت عــن حياة يسوع مــن الــوالدة
حتى الصلب .اعتبر العمل (ساعتان ونصف
ال ـســاعــة) مــن أه ــم األفـ ــام الـصــامـتــة عــن حياة
امل ـس ـيــح .وم ــن ب ـعــدهــا ،صـ ــارت سـنــويــا تنهال
األف ــام الـتــي تـقـ ّـدم يـســوع بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة .في هذا املقال ،سوف نستعرض
بعض أهم األفالم التي ّ
جسدت املسيح في الفن
السابع.

«ملك الملوك» ( )1961ــــ نيكوالس راي
ت ـقــديــم ف ـي ـلــم ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان وق ـص ــة أحـ ــد أهــم
األفـ ـ ــام ال ـصــام ـتــة ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا سـيـسـيــل بي
ّ
ديميل ،ال يعني أن الفيلم هــو إع ــادة للشريط

األول .على العكس ،ولــد شغف نيكوالس راي
بالفيلم من قلبه مباشرة ،وبسرد صوتي من
امل ـخــرج األم ـيــركــي الـكـبـيــر أورس ـ ــون وي ـلــز .في
فـيـلــم راي ،ل ـيــس امل ـس ـيــح (ل ـع ــب ال ـ ــدور املـمـثــل
ً
الكبير جيفري هانتر) رجــا ذا سلطة مهيبة،
بــل شــاب بسيط و ُبــديــن وضـخــم .لــم يـسـ َـع راي
لتحريك مشاعر املشاهد من خــال «عجائب»
املسيح ،بــل ذهــب إلــى جوهر الــديــن والعقيدة.
ً
م ـث ــا ،مـشـهــد ال ـخ ـط ـبــة ال ـطــوي ـلــة ع ـلــى الـجـبــل
(أح ـ ـ ــد أجـ ـم ــل م ـش ــاه ــد ال ـف ـي ـل ــم) ي ـج ـس ــد ه ــذه
األيــديــولــوجـيــا الــديـنـيــة ،وي ـق ـ ّـدم قـصــة املسيح
الـ ــذي يـسـعــى ل ـي ـكــون ب ــن ش ـع ـبــه .ديـنــامـيـكـيــة
هــذا املشهد مع املناظر الخالبة ،ناجحة جدًا.
ال يـتـحـ ّـدث املسيح إلــى الـنــاس عبر املـنـبــر ،بل
ّ
يتعامل معهم ،يمشي بينهم ،يسمع كل مطلب،
ّ
ويجيب على كل سؤال ،ويستسلم كليًا لشعبه
زارعًا فيه بذرة معرفته .وهذا ما نجح راي فيه،
للتعليم ،والتركيز
أي تقديم صــورة رجل جاء
ّ
على قوة املذهب اإليماني الذي يبشر به.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ـ ّـم م ــن أنـ ـه ــا ق ـص ــة دي ـن ـي ــة بـنـبــض
ّ
ّ
ملحمي ،إل أنـهــا ال تــركــز فقط على شخصية
يـ ـ ـس ـ ــوع ،ب ـ ــل روت أحـ ـ ــداثـ ـ ــا قـ ـب ــل والدتـ ـ ـ ـ ــه مــع
الـتــركـيــز عـلــى الـقـمــع ال ــذي عــانــاه الـيـهــود على
يــد ال ــروم ــان .النهج األيــديــولــوجــي لفيلم راي،
عكس شخصية املـخــرج تـمــامــا :إظـهــار يسوع
في لحظة تاريخية ،ثوريًا ومندمجًا كليًا في
عصره كاملخرج تمامًا« .ملك امللوك» أحد أهم
األفــام عن حياة املسيح وموته .وبالتأكيد ما
زلنا نتذكر لغاية اليوم جيفري هنتر بوصفه
اليسوع األكثر جاذبية على الشاشة الكبيرة.

أفالم يجب ذكرها
كثيرة هي األفــام التي تناولت حياة املسيح ،ولكن قليلة هي التي يستوجب التوقف عندها.
مــع األفــام التي ذكرناها آنـفــا ،هناك بعض مــن األعـمــال التي تناولت حياة أو تعاليم املسيح
بطريقة غير مباشرة ،لكن كان للمسيح دور كبير فيها .ال يمكن ذكرها كلها ّ
ألن أكثرها أفالم
تلفزيونية ،ونحن نتكلم عن األفالم السينمائية .لكن سوف نذكر فيلمني سينمائيني ال يمكن
تخطيهما.
 «درب التبانة» ( :)1969اإلسباني الكبير لويس بونويل يسير فــي الفيلم بطريقة فكاهيةوسريالية .خالل رحلة الثنني من املتسولني في طريق الحج املسيحي الرئيسي (طريق القديس
يعقوب) ،يواجهان الفظائع والبدع والخرافات والتعصب التي شــارك فيها الدين الكاثوليكي
خالل تاريخهُ .يظهر الشريط مبدأ الخير والشر ،ويظهر بونويل بعض الغموض في ما يتعلق
باملوضوع الديني حتى عند لقاء املتشردين بيسوع ومريم العذراء .باختصار ،الفيلم هو درس
في الالهوت والفلسفة يضيء على قضايا مثل األقــدار والخطيئة والنعمة والطبيعة البشرية
واإللهية للمسيح ومحاكم التفتيش.
 «صمت» ( :)2016مارتن سكورسيزي يعود من جديد بفيلم شخصي مسيحي« .صمت» هوّ
متطرف عن الدين والصراعات النفسية داخل الشخص املتدين والكاهن .ال يبتعد كثيرًا
فيلم
عن «اإلغواء األخير للمسيح» ،فهو تأمالت حول اإليمان وصلة املتدين بربه وصمت الرب تجاه
األهوال اإلنسانية والشك بالدين داخل كل فرد.

ّ
«اإلنجيل بحسب القديس متى» ()1964
ـــ بيار باولو بازوليني
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـخ ــرج اإلي ـط ــال ــي الـكـبـيــر
ّ ّ
بيار باولو بازوليني شيوعي ًوملحد ،إل أن
أحد أكثر أعماله نجاحًا وشعبية هو فيلم عن
ي ـســوع (ل ـعــب دوره املـمـثــل اإلس ـبــانــي أنــريـكــي
إي ــراذوك ــي) .ق ـ ّـدم بازوليني فــي تحفته صــورة
م ــوث ــوق ــة ل ــوج ــود امل ـس ـي ــح ،م ــن خـ ــال الـتــأثـيــر
الديني ّ
ألمه التي أحبها كثيرًا (ظهرت في الفيلم
ّ
تجسد مريم العذراء عندما أصبحت عجوزًا).
طريقة تقديم الفيلم كانت مفاجأة تقريبًا ،ليس
ّ
واقعيتها العظيمة ،وال بسبب وقــوف
بسبب
ّ
أحد املخرجني امللحدين خلف الكاميرا ،بل ألن
ّ
بازوليني ّ
قدم «اإلنجيل بحسب القديس متى»
انـطــاقــا مــن رؤي ــة مــاركـسـيــة .حــافــظ بإخالص
على ما جاء في اإلنجيل ،وروى أكثر اللحظات
ً
ش ـهــرة فــي حـيــاة ي ـســوع« :املـعـمــوديــة عـلــى يد
يوحنا املـعـمــدان فــي مـيــاه نهر األردن ،تعليم
تالمذته من خالل األمثال ،اعتزاله في الصحراء
ملدة أربعني يومًا وليلة ،املواجهة مع ّ
الفريسني
والـكـهـنــة ،وتحقيق املـعـجــزات ،والـقـبــض عليه
ومحاكمته وصلبه ،وقيامه من بني األموات».
امـ ـت ــزج ن ـهــج ب ــازول ـي ـن ــي الـ ـس ــردي ف ــي الـفـيـلــم
بــال ـشــاعــريــة وال ـغ ـم ــوض وال ــواق ـع ـي ــة وال ــرؤي ــة
الفلسفية التي ترتبط باألفكار املاركسية .فيلم
أبيض وأس ــود ،ومناظر طبيعية شبه قاسية
مـصـحــوبــة بـمــوسـيـقــى كــاسـيـكـيــة م ــن م ــوزار
وباخ وبروكوفييف.
ّ
ّ
«اإلنـجـيــل بحسب الـقــديــس مــتــى» شــكــل ثــورة.
ّ
ّ
ومـثــل كــل ث ــورة ،تطلب مــن املقاتلني التخلي
عن كوابحهم العاطفية .مسيح بازوليني هو
مسيح رادي ـكــالــي مصمم عـلــى تغيير الـعــالــم.
وألن املـ ـخ ــرج يـ ـ ــروي ق ـص ــة امل ـس ـي ــح بـطــريـقــة
مـتـطــرفــة وي ـظ ـهــره ع ــازم ــا ع ـلــى ه ــدم ال ـن ـمــاذج
ّ
السائدة ،اضطر بازوليني لكسر مسلمات عدة.
يـســوع بــازولـيـنــي ذو مــامــح ســامـيــة ،وبـشــرة
داكنة وعينني سوداوين .وإلبراز عمق مالمحه،
لـجــأ إل ــى تفصيل م ـهــم :ال ــوش ــاح ال ــذي يغطي
رأسه أسود .يصبح املسيح مظلمًا ذا وجه عازم
على التغيير .راديكالية املسيح هنا تتجاوز
الـصــورة املــاديــة .لــم يكتف بهدم حماة الكنوز
وتوزيع الثروات ،بل أعاد الكرامة للمحرومني.
هــاجــم املـنــافـقــن الــذيــن أقـسـمــوا بــذهــب املعبد
ً
ـدال من املعبد نفسه أو الذين ّ
يقدسون املــادة
بـ
أكثر من تقديسهم املذبح.
ّ
مع كل هذه الراديكالية في الطرح ،ليس هناك
مساحة لتقديم صور عاطفية .إذ ال جلد وال ألم
عند حمل الصليب في الفيلم .املسيح ال يزال
فــي منأى عــن نفسه ،يتحرك نحو استشهاده
كــرجــل كــامــل منيع ضــد التعذيب ،مــن دون أي
أثر للمعاناة ،باستثناء قطرة دم خفيفة تسقط
عـلــى جبينه فــي الـلـحـظــة األخ ـي ــرة مــن صلبه.
ّ
فاملهم
بازوليني أقل اهتمامًا بمعاناة اإلنسان،
بالنسبة إليه هو البذور التي زرعت .لذا ،ليس

ل ــأح ــداث ال ـ ــواردة فــي اإلن ـج ـيــل ،ال ـتــي أشعلت
الجدل .في وقــت الصلب ،يحدث الشيء األكثر
إث ــارة لالهتمام فــي الفيلم ،حــن يعرف يسوع
ّ
أن تضحيته لم تعد ضرورية ،ويتمتع بكامل
الحرية في أن يعيش حياته كما يحلو لــه ،بل
أن ي ـت ــزوج م ــن ي ـحــب .ف ــي فـيـلــم سـكــورسـيــزي،
يعيش املسيح ليصبح عـجــوزًا ،وبعدها يجد
ن ـف ـســه ع ـلــى ال ـص ـل ـيــب م ــن ج ــدي ــد وي ـط ـلــب من
الله املغفرة .هــذا التحول دفــع املتعصبني إلى
ّ
مجرد جنني .تفجر
مقاطعة الفيلم منذ أن كان
الغضب والعنف في صاالت العرض وأضرمت
ال ـ ـنـ ــار فـ ــي ص ــال ــة ع ـ ــرض فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،وم ـنــع
الشريط في الكثير من البلدان وال يزال ممنوعًا
ّ
في بعضها حتى اليوم .ال يمكن إنكار أن الفيلم
ّ
مـثـيــر لـلـجــدل ،ولـعــلــه األك ـثــر إثـ ــارة لـلـجــدل في
مسيرة سكورسيزي السينمائية .لكن «اإلغواء
األخير للمسيح» هو عمل شخصي جدًا ملؤلف
وم ـخ ــرج أص ـي ــل .الـسـيـنـمــا ال ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا هي
سكورسيزي هو
سينما شخصية جدًا .مسيح ُ
املسيح الـعــاشــق ،الـهــارب الــذي خــدع مــن أســوأ
عدو له :املسيح اإلنسان.

«آالم المسيح» ( )2004ــــ ميل غيبسون

«آالم المسيح» لميل غيبسون ّ
تحدث عن آخر  11ساعة من حياة يسوع

غريبًا أن نرى في وقت القيامة ،تالمذة يسوع
يــركـضــون بشكل ملحمي ملقابلته وفــي يدهم
أدوات حـ ــرث األرض .ه ـ ــؤالء مـ ـق ـ ّـدر ل ـهــم زرع
العقيدة من جديد في تلك الجغرافيا القاسية
واملوحشة التي تسكن الفيلم بأكمله.

«اإلغـــواء األخــيــر للمسيح» ( )1988ــــ
مارتن سكورسيزي
بعد أربع سنوات من محاولة املخرج األميركي
م ــارت ــن س ـكــورس ـيــزي إن ـت ــاج «اإل ّغ ـ ـ ــواء األخ ـيــر
ّ
للمسيح» ،كاد أن يفقد األمــل ،لكنه ظل صابرًا
ومـحــاربــا .بالنسبة إلــى رجــل كاثوليكي مثله
ّ
ك ــان يفكر أن يصبح كــاهـنــا فــي شـبــابــه ،شكل
فـيـلــم مـمــاثــل تـحــديــا شخصيًا بــالـنـسـبــة إلـيــه.
واألهــم أن روايــة نيكوس كازانتزاكيس زودتــه
بنظرة تشبه إلــى حــد مــا خصوصيته الفنية.
من خاللها ،شــرح سكورسيزي خطاب يسوع

بطريقة شخصية.
يقدم الفيلم االزدواجية الشديدة داخل املسيح
(وي ـل ـي ــام داف ـ ـ ــو) ،ال ـ ــذي عـ ــرض ع ـل ـيــه إمـكــانـيــة
عـيــش حـيــاة بـعـيــدة عــن الـجــانــب اإلل ـهــي فيها.
م ـس ـي ــح سـ ـك ــورسـ ـي ــزي يـ ـك ــاف ــح مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع،
ّونضاله األعظم واألشــد ضــراوة هو مع نفسه.
إن ـه ــا امل ــواج ـه ــة ب ــن اإلنـ ـس ــان واإللـ ـ ــه ،ال ـصــراع
بــن داخـلـنــا الــروحــي واملـ ــادي .هــذا هــو جوهر
سينما سكورسيزي .سينما وجــوديــة معذبة
بعمق .ينظر املسيح إلــى نفسه بوحشية غير
عادية .جــروح جسده ومعاناته الجسدية هي
في الوقت نفسه مرآة وتمثيل آلالمه الداخلية.
املسيح حكاية واستعارة ملعاناة العالم ال أداة
لإليمان.
ال وج ـ ــود ل ـل ـكــري ـس ـمــاس ف ــي ال ـف ـي ـلــم وال نهج
مبسطًا للشخصية األس ـطــوريــة لـيـســوع .هو
إنسان هنا ،ما يعطي بعدًا جديدًا أكثر واقعية
ً
وق ـ ــوة م ــن حــال ـتــه ال ـس ـم ــاوي ــة .يـ ــروي الـشــريــط

قصة يسوع بطريقة أرثوذكسية ،ولكن البعد
اإلن ـس ــان ــي الـ ــذي ق ــدم ــه دافـ ــو ف ــي أدائ ـ ــه يجعل
الـقـصــة امل ـعــروفــة أك ـثــر صــدقــا ،كـمــا لــو أن ـنــا لم
نرها مــن قبل .معاناة وص ــراع املسيح اللذين
صورهما سكورسيزي ،يجريان على مستوى
وجودي .يسوع نفسه يشك في حالته العقلية،
واملشاهد بدوره يشكك ،ويسأل نفسه :هل هذا
رجــل مـصــاب بـفـصــام؟ أيــن الـلــه الحقيقي؟ هل
املعجزات الذي ّيقوم بها حقيقة أم أنها مبالغ
فيها ،بعدما ضخمها الخيال الجمعي في ذلك
الوقت؟
ّ
تحول مهمة ،يتوقف يسوع عن
لكن في نقطة
عندها،
أن يكون نجارًا بسيطًا ليصبح النبي.
َّ
تتغير جذريًا صورته الكالسيكية التي تلقن
في املدارس والكنائس .أراد سكوسيزي تفكيك
اإللــه وهــدم األساطير التي حددتها األناجيل
والكنيسة واألديان الالحقة.
ونأتي هنا إلى نقطة التحول ،التعديل الجذري

ّ
في عمر الثالثة والثالثني ،أصبح الرجل املبشر
ً
باملسيحية والحب أسطورة قبل أي شيء آخر.
حمل خطيئة العالم على ظهره ،وكانت طريقه
إل ــى املـ ــوت .كــانــت «آالم امل ـس ـيــح» .فـيـلــم املمثل
وامل ـخــرج األس ـتــرالــي األم ـيــركــي مـيــل غيبسون
يتحدث عن آخر  12ساعة من حياة يسوع.
يبرز الشريط بوضوح شديد ـ ـ ـ بسبب محتواه
العالي من العنف ـ ـ ـ الساعات األخيرة من حياة
املسيح بطريقة غير عــاديــة ،خــاصــة بالنسبة
إل ــى فيلم ذي طــابــع ديـنــي حـيــث يـتــم تخفيف
حــدة العنف إلــى أقصى حــد .أراد غيبسون أن
ُيظهر بالتفصيل وبوحشية طريق املسيح إلى
الصلب .بهذا املعنى ،ســوف نــرى خــال معظم
الفيلم املسيح يواجه ّ
أشد أنواع العنف بطريقة
تفصيلية .كل أعمال العنف الوحشية املعروضة
ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ه ـ ــي اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز واضـ ـ ـ ــح ون ــاج ــح
للجمهور .سيشعر األشخاص ذوو الدم الحار
بحاجة القتحام الشاشة ملساعدة املسيح .ومن

أراد سكوسيزي تفكيك اإلله وهدم
األساطير التي حددتها المؤسسة
الدينية الرسمية
ناحية أخرى ،سيغطي األشخاص الحساسون
أعينهم عن هذه املشاهد وربما التوقف نهائيًا
عن املشاهدة .العقوبة التي تواجه املسيح في
الفيلم تتجاوز الالإنسانية ،ســاديــة إلــى أبعد
الحدود كأنها تنفذ فينا مباشرة.

