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 .(The Lady of Heaven) 2)  مجموعة من المواقع اإلخبارية عن فيلم سيدة الجنة
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فيلم
(The Lady of Heaven)

المسيء للعرب والمسلمين والمدعوم 
من ماللي إيران

الذي  الدفين  المجوســـي  اإليرانـــي  الحقد 
تلبس بلباس اإلســـالم، دفع ماللي إيران الحاقدين 
على كل ما هو عربي وإســـالمي بأن يدفعوا خمسة 
عشـــر مليون دوالر إلنتـــاج فيلم بعنوان "ســـيدة 
 ،(2021) لعـــام   "The Lady of Heaven" الجنـــة" 
شـــركة  أعدتـــه  إنجليـــز،  وممثلـــوه  أبطالـــه 
(Enlightened Kingdom) مـــن أكبـــر الشـــركات 
الســـنيمائية اإلنجليزية، هدفه اإلساءة إلى اإلسالم 
الحقيقـــي وإبراز اإلســـالم المزيـــف والمحرَّف من 
قرون من قبل المجوس، بقصد تشويه بيت النبوة 
الله عليهم  وأمهات المؤمنين والصحابة -رضوان 
جميًعا-، بأوصاف يندى لهـــا الجبين، وَيِعفٌّ الَقَلُم 
عن كتابتها من خالل تصويرهم في أوضاع وأشكال 
قبيحـــة، تهدف إيران مـــن ذلك نشـــر أيديولوجيا 
ملفقـــة كذًبا وزوًرا ، لشـــيطنة أمهـــات المؤمنين 
والصحابة ووصفهم بالخونـــة رضوان الله عليهم 
أجمعين، وليَسِوُقوا للغرب بذلك صورة قاتمة عن 

الدين اإلسالمي والعرب.

أطلق اإليرانيون من خالل األدب الفارسي أبشع الصفات على العرب، بقصد الطعن والذم؛ كذًبا 
وافتـــراًء على العرب منـــذ قرون خلت، لذا فـــإن قراءة األدب اإليرانـــي القديم، الذي عّبـــر عنه أديبهم 
الفردوسي الشهير، أحد أقدم شـــعرائهم الذين كتبوا بالفارسية، واستمر في عمله مدة ثالثة عقود في 

محاولة منافسة اللغة العربية لغة القرآن الكريم واإلسالم الصحيح. 

ويفخر الفرس إلى اليوم بالملحمة الوطنية لبالدهم التي كتبها الفردوسي، رغم ما احتوته من 
التعصب ومهاجمة للعرب بطريقة عنصرية. والحقيقة أن المنهج الذي ســـار عليه الفردوســـي وغيره 
من الكتاب القوميين الفرس واعتمدوا فيه على إرســـال الرسائل الضمنية المباشرة، المسيئة للعرب، 
ة من خـــالل القصص المكذوبة، واألســـاطير والخرافـــات والروايات  وإظهارهـــم بصورة نمطيـــة َفجَّ

والمالحم الشعرية المزورة، التي هي من نسج الخيال المجوسي المقيت.

إن هـــذا اإلرث العنصري انعكس بصـــورة ُكبرى على بناء العقلية الفارســـية المبغضة للعرب 
والكره لإلســـالم وإن ادَّعوه، فالنََفس المجوسي المتمثل في الشـــعوبية والعنصرية ظل متوارثًا عبر 
قرون، وهو يرشح باألحقاد المجوسية التي تنتقص من شأن العرب وتعلي من شأن الفرس في التاريخ. 

ومن يستعرض التاريخ في العصر اإلســـالمي منذ عهد الخلفاء الراشدين والعهود اإلسالمية 
الالحقة حتى العصر الحديث ســـيجد أن الفرس المجوس كانت لهم أياٍد خفية تظهر اإلسالم وتبطن 
المجوســـية بل لم يكتفوا بذلك، إنما سعوا الستقبال أو استدعاء أي غاٍز ضد الدولة العربية اإلسالمية. 
واألمثلة كثيرة ال تحصى في تاريخنا بدًءا من اغتيال الخليفة الراشـــد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
وإشـــعال الثورات ضد األمويين وانتهاًء بســـقوط الدولة العباســـية على يد المغول بعد خيانة نصير 
الدين الطوســـي وغيره، وفي العصـــر الحديث رحب الصفويـــون باالســـتعمار البرتغالي ومن بعده 
الهولندي من أجل محاربة العرب وغزو بلدانهـــم، وعندما جاء البريطانيون كان اإليرانيون من أخلص 
الموالين الســـتعمارهم، الذي وجد في الروح الفارسية المجوســـية بغيته لتحقيق أهدافه التوسعية 

في المنطقة العربية. 

واليزال المجوس يتعاونون مع الغرب ضد العرب واإلســـالم كما فعل أجدادهم من قبل، وهم 
على نهجهم ســـائرون في أساليب الكذب واالفتراء وتشـــويه اإلسالم الذي نزل على النبي محمد صلى 
ا في تاريخ الدنيا، والذي نجح فيه  الله وســـلم، فكان المجتمع اإلسالمي األول، الذي كان مجتمًعا مثاليًّ
جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم بنشـــر راية اإلســـالم في أصقاع المعمورة بالموعظة 

وبالقدوة الحسنة. 

تلك الحملة المسعورة قادها الماللي، في وقت يعيش المجتمع اإليراني فيه حالًة من االنهيار 
األخالقي واالجتماعي واالقتصادي بســـبب تفشي الفقر والمخدرات وحالة انعدام األمن فيه، إذ تصرف 
الماليين من الدوالرات لنشر الطائفية المقيتة ضد العرب، ويأتي هذا الفيلم متزامنًا مع حمالت الفرس 

ضد كل ما هو عربي.

لت الجمهورية اإليرانية  موَّ
فيلم (سيدة الجنَّة) بـ 15 

مليون دوالر أميركي، بهدف 
ضرب الصورة النمطية 

العالمية للعرب واإلسالم

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

