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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما
السينمائية والفضاءات
في ظل إقفال الصاالت ّ
ّ
الثقافية حول العالم ،تشكل منصات ّالستريمينغ
رئتنا الباقية ونافذتنا الوحيدة على الفن .ثالثة

ُ
أفالم جديدة طرحت أخيرًا على نتفليكس من
توقيع مجموعة من أهم األسماء األوروبية:
كين لوتش يقدم مرافعة ّ
ضد النظام الرأسمالي

في المملكة المتحدة ،ويورغوس النثيموس
يواصل غرابته وقساوته مازجًا األساطير اليونانية
بالواقع ،وبول توماس أندرسون ينسج قصة ّ
حب

ّ
عزيزي كين لوتش ...كلنا دانيال بليك
شفيق طبارة

مشهد من «أنا ،دانيال بليك»

ص ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان
االجـتـمــاعــي الـبــريـطــانــي .دع ــوة إلــى
ال ـت ـضــامــن .ص ــورة قــويــة لــرجــل فقد
ّ
كل شيء .هذا ما يقدمه لنا اليساري
األصـيــل كــن لــوتــش فــي فيلمه «أنــا،
دانيال بليك» (سعفة «مهرجان كان
ال ـس ـي ـن ـمــائــي»  .)2016ي ـقــف لــوتــش
دائـمــا مــع مــن يواجهون االنتهاكات
التي ترتكبها الدولة ،وفيلمه يطابق
مـعـتـقــداتــه .يـظـهــر الـفـيـلــم الـسـخــريــة
الكامنة وراء النظام االجتماعي الذي
يجعل املـعــامــات الحكومية معقدة
ل ـل ـغــايــة م ــن أجـ ــل ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة،
م ــا يـجـعـلـهــا غـيــر م ــوج ــودة تـقــريـبــا.
ت ـبــدو كــأنـهــا ص ــورة كـبـيــرة ،واجـ ّهــة
عظيمة للفرجة فقط ،من أجل تجنب
االتـهــامــات بالعجز االجـتـمــاعــي .في
مواجهة هذه الحالة ،ال يبقى سوى
الـكـفــاح مــن أجــل االح ـتــرام ،كشخص
ومواطن!
دانيال بليك (ديف جونز) ّ
نجار عمل
ط ــوال حياته فــي نيوكاسل .اشتغل

ب ـك ــرام ــة ولـ ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا ع ــال ــة عـلــى
الدولة وال على نظامها االجتماعي.
اآلن وللمرة األول ــى ،اضطر للتوقف
عــن الـعـمــل بسبب حــالــة خـطـيــرة في
الـقـلــب وأص ـبــح بـحــاجــة للمساعدة.
خ ــال رح ــات ــه ال ـيــوم ـيــة إل ــى مكتب
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ،ي ـت ـعـ ّـرف إلــى
كيتي (هـيـلــي س ـكــويــرز) ،أم لطفلني
تحتاج بــدورهــا إلــى املساعدة .يجد
دانـيــال وكيتي نفسيهما يصارعان
الـ ـنـ ـظ ــام وح ــدهـ ـم ــا ،ويـ ـسـ ـي ــران بــن
أس ــاك ال ـب ـيــروقــراط ـيــة الـشــائـكــة في
بــريـطــانـيــا فــي وقـتـنــا ال ـحــالــي .يقدم
الفيلم نظرة خامًا صادقة وعاطفية
عـ ـل ــى حـ ـي ــاة بـ ـع ــض األفـ ـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن
ي ـص ــادف ـه ــم الـ ـح ــظ الـ ـسـ ـي ــئ ،وك ـيــف
ي ـع ــام ـل ـه ــم الـ ـنـ ـظ ــام ب ـش ـك ــل ال يـلـيــق
ب ـهــم .نـجــد أن أكـثــريــة املـشــاكــل التي
تواجههم تأتي من النظام بحد ذاته.
إنهم أشخاص يخاطرون بكل شيء
وبــالـقـلـيــل الـ ــذي يـمـلـكــونــه لـلـحـفــاظ
على كــرامـتـهــم .فيلم عاطفي واقعي
مــن مـخــرج يـعــرف مــا يــريــد وواض ــح
فــي أف ـكــاره .قصة مــؤثــرة للغاية من

ينحت املـخــرج الـيــونــانــي يــورغــوس
الن ـث ـي ـمــوس م ـس ـيــرتــه الـسـيـنـمــائـيــة
ب ــأسـ ـل ــوب م ـ ـحـ ـ ّـدد ت ـ ـسـ ــوده قـصــص
غــريـبــة وقــاسـيــة ،يستخدمها كــأداة

يسخر من البرجوازية في أجواء
قمعية وعنيفة ،لكن أيضًا
مسلية بشكل شيطاني
لتقديم رؤيـتــه الـحــادة إلــى املجتمع
املعاصر (رغم تقديمه قصة تاريخية
في فيلمه األخير «املفضلة» .)٢٠١٨
بـعــد فـيـلـمــه «نـ ــاب ال ـك ـلــب» ( )٢٠٠٩
الذي يحاكي نظام السجون كمجاز
عــن السلطة فــي نطاق العائلة؛ قدم

فيلم خيال علمي رومانسيًا بعنوان
«س ــرط ــان ال ـب ـح ــر» ()The Lobster
عام  .٢٠١٥أما في فيلمه «قتل غزال
مقدس» ( ،)٢٠١٧فيعكس النثيموس
هوس البشر في التوافق مع معايير
اجتماعية معينة .رغم مدى سخافة
ال ـط ــرح مـبــدئـيــا ،إال أن ــه يـسـتـمــر في
ت ـحــدي املـ ـخ ــاوف وي ـس ـعــى إلس ـقــاط
امل ـح ــرم ــات م ــن خـ ــال الـتـشـكـيــك في
فكرة األسرة.
في فيلمه الثاني باللغة اإلنكليزية،
ن ـ ـخـ ــوض ف ـ ــي قـ ـص ــة جـ ـ ـ ـ ـ ّـراح ال ـق ـل ــب
ستيفن (كولني فــاريــل) وزوجـتــه آنا
(ن ـي ـك ــول ك ـي ــدم ــان) طـبـيـبــة ال ـع ـيــون
وولــدي ـه ـمــا .م ــع ت ـقــدم الـفـيـلــم ،نفهم
ط ـب ـي ـعــة ع ــاق ــة س ـت ـي ـفــن ب ــامل ــراه ــق
ال ـغــامــض م ــارت ــن (ب ـ ــاري ك ـيــوغــان).

دون إغراق في العاطفة .الفيلم يترك
ل ـنــا ش ـع ــورًا بــاالم ـت ـنــان ب ـمــا لــديـنــا،
واألك ـث ــر م ــن ذل ــك ي ـتــرك الـغـضــب من
ال ـن ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي الـ ـ ــذي يـسـحــق
الفقراء سحقًا.
دانـ ـ ـي ـ ــال ب ـل ـي ــك واحـ ـ ـ ــد مـ ــن ك ـث ـيــريــن
ي ــواجـ ـه ــون امل ـش ـك ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ــدءًا
ً
بالتسجيل في الضمان وصــوال إلى

مسحوقو المخرج اليساري
ال ييأسون ...بل يلهموننا
بتصميمهم األخالقي
امل ـع ــام ــات امل ـع ـق ــدة وس ـي ـلــة ال ــدول ــة
إلذالل املواطن .تسخر منه مؤسسات
ال ــدول ــة ألنـ ــه ل ـيــس م ــن مـسـتـخــدمــي
اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـحـ ـص ــول
على إعــانــة تـقــدم عبر ذلــك االخـتــراع
العجيب الــذي لــم يستخدمه دانيال
قــط :اإلنترنت .نشعر باألسى عليه،
ّ
وهـ ــو ي ـك ــاد ي ـب ـكــي ألن ال م ـعــرفــة له

من «قتل غزال مقدس»

ّ
بول توماس أندرسون يغزل الحب على شفير الهاوية!

من فيلم «خيط وهمي»

نـ ـح ــن ف ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ح ـيــث
ض ـبــاب ال ـحــرب يـتـبـ ّـدد تــدريـجــا كل
صباح في األحياء السكنية الرطبة
وس ـ ــط ل ـ ـنـ ــدن .بـ ــدايـ ــة ف ـي ـل ــم «خ ـي ــط
وه ـم ــي» ( )2017مـنـعـشــة ،تــدعــونــا
للتعرف إلــى أحــد ًأكـثــر سـ ًكــان هذه
األحياء خصوصية وغرابة :مصمم
األزيـ ــاء ريـنــولــدز وودكـ ــوك (دان ـيــال
داي ل ــوي ــس) الـ ـ ــذي ي ـج ـهــز ن ـف ـســه،
وي ــرت ــدي ث ـيــابــه ،وي ـت ـنــاول الـفـطــور
بـطـبـيـعـيــة ش ـخــص ي ـق ــوم بــال ـشــيء
نـ ـفـ ـس ــه كـ ـ ــل ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ،ب ـ ـعـ ــد ح ــرب ــن
عــاملـيـتــن وزوج ـ ــة م ـت ــوف ــاة .يعيش
وودكوك مع شقيقته في دار األزياء
ال ــراق ـي ــة ال ـت ــي أق ــام ــاه ــا م ـع ــا .خــال
ممارسة طقوسه الروتينية ،يلتقي
بالنادلة أملــا (فيكي كريبس) أثناء
ت ـنــاولــه ال ـف ـطــور ف ــي أح ــد امل ـطــاعــم.

لقاؤهما األول كــان مبهمًا ورقيقًا.
فجر شهوانية حميمة تهمس وال
تـ ـص ــرخ .س ــري ـع ــا ،ت ـس ـكــن أمل ـ ــا قـلــب
ري ـنــولــدز وبـيـتــه ،وتـصـبــح عــارضــة
في دار أزيائه.
ف ـي ـلــم بـ ــول ت ــوم ــاس أنـ ــدرسـ ــون هــو
دراسة لرغبة اإلنسان وعذابه بشكل
ملموس في كل مللتر من الــدم ،وكل
سـنـتـيـمـتــر م ــن ال ـخ ـي ــوط وال ـق ـمــاش
والتطريز .هو فيلم عن الحب ،يقدم
ّ
وسامة
عالقة جميلة في بساطتها،
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا .ت ـ ـحـ ــوي اعـ ـت ــراف ــا
بقابلية اآلخ ــر للخطأ ،وتــدعــو إلــى
إطالة أمد العالقة رغم الضرر الذي
تتسبب بــه .ريـنــولــدز وأمل ــا قاسيان
ول ـط ـي ـفــان ،ص ـل ـبــان ورق ـي ـق ــان .هــذه
الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة امل ـت ـنــاق ـضــة وامل ــؤمل ــة
ت ـحــرك ـه ـمــا وت ــدم ــره ـم ــا .أن ــدرس ــون

ّ
وسامة في آن ّ.أما الفيلم الرابع من توقيع
رقيقة
ستانلي كوبريك ،فيشكل أحد أبرز الكالسيكيات في
تاريخ الفن السابع

كالسيك

بدهاليز النظام .نشعر بخيبة أمله
ليس فقط من موظفي مركز العمل،
لكن من التكنولوجيا التي تبدو هنا
ض ــروري ــة لـلـتـعــامــل .عـلــى ال ــرغ ــم من
كــآبــة املــوضــوع؛ يتمتع بليك بحس
الفكاهة ،فتراه في كثير من األحيان
س ــاخ ـرًا م ـمــا ي ـحــدث ح ــول ــه .عـطــوف
وح ـن ــون ،ســاعــد م ــن ك ــل قـلـبــه كيتي
وطفليها.
بهذا السيناريو القاتم ،يقدم لوتش
الـجــانــب اإلنـســانــي مــن شخصياته.
إنه عالم يتكئ فيه َمن خذلهم النظام
إل ـ ــى ب ـع ـض ـه ــم بـ ـعـ ـض ــا .ي ـص ـب ـحــون
ال ـ ـعـ ــون ال ــوحـ ـي ــد ل ـب ـع ـض ـهــم ب ـعــدمــا
تـخـلــت عـنـهــم ال ــدول ــة بـمــؤسـســاتـهــا.
تصبح كيتي ،العصبية والغاضبة
دومـ ـ ــا م ــن الـ ــدولـ ــة وامل ـح ـب ــة لـلـغــايــة
لطفليها ،الصديقة الوحيدة لدانيال.
وهو أيضًا يصبح صديقها الوحيد.
يمكننا الـقــول إن عالقتهما تتطور
إلى عالقة أبوة وبنوة .يصبح دانيال
أبًا لكيتي وجدًا لطفليها .يصبحان
ع ــون ــا لـبـعـضـهـمــا ،نـفـسـيــا وفـعـلـيــا.
يصلح دانيال شقة كيتي املتداعية،

يقدم لها النصح حول كيفية تدفئة
ال ـش ـق ــة فـ ــي بـ ـ ــرد الـ ـشـ ـت ــاء ال ـ ـقـ ــارس،
ً
فاألوفر ماال فقط ،هم القادرون على
تـحـمــل ن ـف ـقــات وقـ ــود ال ـتــدف ـئــة .يمد
دانـ ـي ــال ك ـي ـتــي بــال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ــدفء
األب ــوي ومـحـبــة ال ـجــد ،وه ــي تبادله
الصداقة بود خالص وبمحبة االبنة.
ف ــي أف ــام ــه ،يـسـعــى ل ــوت ــش لـتـمــريــر
أفكاره السياسية اليسارية من خالل
قصص اجتماعية ،تظهر الواقعية
االجتماعية فيها .في خضم املجتمع
ال ـ ـف ـ ــردي الـ ـجـ ـش ــع ،ال يـ ـ ـ ــزال مـمـكـنــا
التمسك برغبة التكافل والتضامن
الجماعي.
«أنـ ــا ،دان ـي ــال بـلـيــك» ص ــوت حقيقي
مـلــيء بــالـعــاطـفــة .يـتـحــدث عــن شــيء
ـال ومباشر
بــالــغ األهـمـيــة بـصــوت ع ـ ٍ
ان ـت ـق ــاد وات ـ ـهـ ــام واض ـ ــح م ــن لــوتــش
ل ـل ـن ـظ ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي امل ـم ـل ـكــة
املـ ـتـ ـح ــدة .دان ـ ـيـ ــال ب ـل ـيــك ل ــم ي ـ ّي ــأس،
تصميمه األخــاقــي ُملهم بـحــق .في
عاملنا اليوم« ...نحن ،دانيال بليك».

 I, Daniel Blakeعلى نتفليكس

يورغوس النثيموس :أيتها العائلة ...أكرهك!
بكثير مــن الـهـجــاء والـعـبــث ،يسخر
النـثـيـمــوس مــن ال ـبــرجــوازيــة .يضع
شخصياته التي تشعر بتقدير كبير
لذاتها أمام املــرآة .عدم قدرتهم على
مواجهة بعضهم البعض ،خوفًا من
فقدان توازنهم ،يكشف لنا طبيعتهم
الحقيقية .في فيلمه املستوحى من
أسـ ـ ـط ـ ــورة ي ــون ــانـ ـي ــة ل ـي ــورب ـي ــدي ــس
(إيفيجينيا في أوليس) ،يقدم قصة
ان ـت ـقــام ال ـص ـبــي امل ــراه ــق ف ــي أج ــواء
قمعية وعنيفة ،لكنها أيضًا مسلية
ب ـش ـك ــل شـ ـيـ ـط ــان ــي .ب ـح ـك ــاي ــة رع ــب
بسيطة ،ونفحات سوريالية ال يفقد
فيها املخرج اليوناني اإلش ــارة إلى
ال ــواق ــع؛ يـخـلــق النـثـيـمــوس فرضية
قاسية :يجب على األب أن يضحي
بفرد من أسرته من أجل منع كارثة
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ي ـ ـقـ ــدم ه ـ ــذه ال ـ ــدرام ـ ــا ب ــأن ــاق ــة مـثــل
املــابــس ،رغــم الفظائع التي تحدث.
هـنــا رع ــب ال ـعــاقــات ،واألف ـع ــال غير
األخالقية التي قام بها كال الطرفني.
إن ـه ـم ــا غ ــريـ ـب ــان ألن ـه ـم ــا ع ــاش ـق ــان.
يــريــدهــا كـنـمــوذج ملهم .تــريــده بكل

مزيج من فلسفة بيرغمان في
العالقات وأناقة شكسبير في
الكلمات ورعب هيتشكوك
ـاض.
شــيء .لديه مبادئ وعــادات ومـ ٍ
هــي بـحــاجــة إل ــى الـتـنــوع والتغيير
وتكره القوالب.
على الرغم من أن أملا قد تبدو املرأة
امللهمة املثالية ،إال أنها ال تقبل فقط
بهذا الدور وترفض أن تكون «األم».

أسـ ــوأ .النـثـيـمــوس ق ــاس إل ــى درج ــة
ال ـج ـنــون مـثــل إل ــه يــونــانــي غــاضــب.
يخلق رعبًا نفسيًا ويلوثه بكوميديا
حـ ــادة ف ــي ح ـكــايــة خ ــراف ـي ــة سـ ــوداء.
ي ـغ ــوص ف ــي ال ـع ـم ــق .يــزع ـج ـنــا إل ــى
درجة نشعر بالحصار وعدم القدرة
ع ـلــى م ــواج ـه ــة الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة.
مــارتــن هــو «حــاصــد األرواح» الــذي
يلقي نـظــرة انتقامية على ستيفن،
ويبدأ العد التنازلي ،وعلى ستيفن
دفع الثمن .إنها الكارما ،إنه الرعب
النفسي ،في قوالب قضايا أخالقية.
دي ـس ـت ــوب ـي ــا النـ ـثـ ـيـ ـم ــوس ال ـغ ــري ـب ــة
ً
ليست مجتمعًا بديال ،بل واقــع فيه
شيء «غريب» في جذوره.
ب ــأس ـل ــوب ــه املـ ـ ـه ـ ــووس بــال ـج ـمــال ـيــة،
وموسيقى إيقاعية واض ـحــة ،يقدم

تتعلم حرفة وخياطة وتكتيك الحب،
تـتــرك الـشــريــك يعاني كــي يـكــون كل
ش ـ ــيء جـ ـيـ ـدًا .أمل ـ ــا ت ـش ـفــي ري ـن ــول ــدز
م ــن ال ــداخ ــل إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وتـصــف
طريقتها بــأنـهــا «مـحـبــة بطريقتها
ُ
الخاصة» .ببطء تظهر براعتها في
ه ــذه الـعــاقــة الـغــريـبــة ،ال ـتــي تتقدم
وت ـس ـمــح ل ـنــا ب ـم ـشــاهــدة حتميتها
املـ ــؤج ـ ـلـ ــة .ت ـ ـبـ ــدو الـ ـع ــاق ــة خ ـط ـيــرة
وت ــزداد خـطــورة .في النهاية ،تؤدي
ـوازن غير
إلــى حيث يقود الحب :الـتـ ّ
املـسـتـقــر بــالـفـعــل .صـحـيــح أنـ ــه غير
صحي لكنه متوازن.
تسكن الفيلم قطع ناقصة وصمت
ونـ ـظ ــرات ،ي ـقــع فـيـهــا ّالـ ـت ــوازن على
م ــا ل ــم ُيـ ـق ــل ،ومـ ــا ت ـب ــق ــى ه ــو شـبــح
م ـ ـ ــاض ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات« .خ ـ ـيـ ــط
وهمي» فيه العديد من املنعطفات،

النثيموس مشاهد فيها الكثير من
التفاصيل وكاميرا تراقب التحركات
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي تـ ـب ــدو كــأنـهــا
«روب ـ ــوت ـ ــات» غ ـيــر نـمـطـيــة م ــن دون
ن ـفــس ل ـل ـح ـيــاة ،ره ـي ـنــة ملـجـتـمـعـهــا،
ت ـت ـح ــدث ب ــإيـ ـق ــاع هـ ـ ــادئ ولـ ـك ــن مــن
دون خـ ــط س ـ ـ ــردي م ـت ـص ــل .ال ـف ـي ـلــم
بــأكـمـلــه م ـلــيء بالعصبية النفسية
وال ـج ـســديــة .لـغــز يكبلنا ويـتــاعــب
ب ــأعـ ـص ــابـ ـن ــا ،يـ ـقـ ـه ــرن ــا ،ي ـس ـت ـفــزنــا،
ولكننا نـشــاهــد ونـطـلــب املــزيــد .ألن
س ـي ـن ـمــا الن ـث ـي ـم ــوس خ ــادع ــة فـيـهــا
ملسات حنونة تعزز ندرتها.
شفيق...

The Killing of a Sacred Deer
و  The Lobsterعلى نتفليكس

ال ـتــي دائ ـمــا مــا ت ـحــدث عـلــى طــاولــة
الطعام .يتغير الفيلم بسالسة من
رومانسية درامية إلى إثارة ورعب
ن ـف ـس ــي .ح ـت ــى ال ـش ـخ ـص ـيــات ت ـبــدو
مندهشة ملــا يحدث لها .فيلم تمت
كـتــابـتــه ل ـي ـكــون مــزي ـجــا م ــن فلسفة
بـ ـي ــرغـ ـم ــان فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وأنـ ــاقـ ــة
شـكـسـبـيــر ف ــي ال ـك ـل ـم ــات وغ ـم ــوض
وإث ــارة ورعــب هيتشكوك .نخوض
صراعات رينولدز وأملا بالكثير من
الكوميديا ال ـســوداء ،بقصة مرعبة
ُ
عــن ق ــوة ال ـحــب ال ـتــي تـنـتــج سـعــادة
أشبه بالهاوية.
ش .ط

Phantom Thread
على نتفليكس

« :2001أوديسة الفضاء»
فجر أمل جديد
ّ
م ــن مــنــا ال يـ ــزال ح ـتــى ال ـي ــوم م ـب ـهــورًا بـنـهــايــة فـيـلــم «:2001
أوديـســة الفضاء» لستانلي كــوبــرك؟ ال شــيء أكثر أيقونية أو
أكـثــر غـمــوضــا مــن تـلــك الــدقــائــق الـخـمــس عـشــرة األخ ـي ــرة ،من
نهاية رحلة الدكتور ديفيد بومان إلــى الفضاء .إنها الخاتمة
التي طرحت تساؤالت وأطلقت عددًا ال يحصى من النظريات،
وأشعلت الكثير من النقاشات :مــاذا حصل للشخصية؟ ّ
لكن
ُ
بعضًا من اللغز كشف أخيرًا!
منذ بضعة أشهر ،بــات لدينا على صفحات محركات البحث
ص ــوت كــوبــريــك مـتـحــدثــا عــن الـنـهــايــة /ال ـح ــدث .ه ــذا صحيح،
ّ
إنــه ستانلي كوبريك شــارحــا فــي مقابلة قديمة مــأخــوذة من
فيلم وثائقي ( )١٩٨٠من توقيع جونيتشي يــاوي .لم يبصر
الوثائقي الـنــور ،لكن بعد  40عــامــاّ ،
تسربت مقاطع منه على
مواقع إلكترونية عدة .في مشهد من دقيقتني ونصف الدقيقة،
نرى مخرج الوثائقي في محادثة هاتفية مع ستانلي كوبريك
الذي ّ
يقدم عبر السماعة تفسيره املقتضب للنهاية الغامضة.
«لقد حــاولــت تجنب القيام بذلك (تفسير النهاية) منذ ظهور
ّ
الفيلم» يقول قبل أن يكمل «عندما تقول األفكار فقط ،فإنها
تبدو سخيفة ،في حني أنك ستشعر بها أكثر عندما تأخذها
لكنني سأحاول .الفكرة ّأن ديفيد بومان الذي
في طريق الدراماُ ،
ذهــب إلــى الفضاء ،أ ِخــذ من قبل كينونة تشبه الله .مخلوقات
نقية الطاقة والذكاء ،بال شكل وال هيئة .وضعته في ما يمكن
اعتباره حديقة حيوانات بشرية لدراستها .لقد مـ ّـرت حياته
أمامه منذ تلك اللحظة وهو في تلك الغرفة ،من دون أي إحساس
بالوقت .حدث كل هذا كما يظهر في الفيلم».
يشرح كوبريك أن هذه الكينونات الشبيهة بالله على ّ
حد تعبيره
اختارت غرفة النوم الشهيرة (نسخة غير دقيقة مستوحاة من
ّ
العمارة الفرنسية) ألنها ظنت أن بومان يراها جميلة ،بينما
هو نفسه لم يكن متأكدًا .يقارن كوبريك غرفة النوم في الفيلم
بــاملـســاحــات الـتــي تعيش فيها الـحـيــوانــات فــي حديقتها التي
«اعتقدت أنها بيئته الطبيعية» .ثم يضيف« :عندما انتهت منه،
كما يحدث في العديد من أساطير ثقافات العالم ،فـ ّ
ـإن بومان
يتحول إلى نوع من الوجود الخارق ويعاد إلى األرض ،ويتحول
إلى ما يشبه الرجل الخارق» .ويختتم كوبريك ،في إشارة إلى
الجنني املضيء الذي يظهر أيضًا في النهاية «علينا أن نخمن
فقط ماذا يحدث عندما يعود ،على نمط الكثير من األساطير،
وهذا ما كنا نحاول فعله».
في الختام ،صحيح أن لكوبريك نهايته وتفسيره ،لكن يبقى
«لنا» أن نحتفظ بتأويالتنا على نهايته املفتوحة..
لنعد للبداية .من منا ال يعرف الفيلم؟ لم يشاهده أو حتى سمع
به أو رأى مشاهد منه؟ « :2001أوديسة الفضاء» فيلم خيال
علمي مــن إخــراج كوبريك ،وكتابة السيناريو تعود لكوبريك
ُ
وآرثــر سي كــارك .استلهم جــزء من الفيلم من قصة كالرك
القصيرة «الـحــارس» ،وكتب الفيلم بالتزامن مع كتابة كالرك
رواية « :2001أوديسة الفضاء» التي صدرت بعد فترة وجيزة
ُ
مــن إنـتــاج الفيلم .تحفة سينمائية ال تنسى .مليئة بالرمزية
واالب ـت ـك ــار ،عـمــل فـنــي حـقـيـقــي .فـيـلــم عــن اإلن ـس ــان ،ومــراحــل
تـطــوره ،ومــوتــه ،وعالم الفضاء والـكــون .رحلة ال مثيل لها من
تأمالت كوبريك عن اإلنسانية والفضاء الخارجي.
يأتي الفيلم على شكل أربعة أقسام رئيسية:

القسم األول (فجر البشرية) يحكي عن مجموعة من القردة
تـحــاول بـقــوة إبـعــاد مجموعة أخ ــرى عــن حـفــرة مـيــاه .تقترب
املجموعة الثانية من نصب أسود غير مألوف .عندها يدرك أحد
القردة أن بإمكانها اإلفــادة من العظام املوجودة كسالح .هكذا
يجبر اآلخرين على الرحيل بعيدًا عن الحفرة .وعندئذ يدخل
الكون مرحلة جديدة من التطور.
القسم الثاني (القمر) ينتقل بالزمن إلى ما بعد ماليني السنني.
وتـحــديـدًا إلــى عــام  .١٩٩٩يتم هــذا االنـتـقــال عبر قطعة العظم
ذاتها .إذ يتم رميها إلــى الفضاء وتتحول بصريًا إلــى مركبة
فضائية تقوم برحلة إلى القمر .الغاية من هذه الرحلة ،تمكني
العالم األميركي د .هــوارد (وليام سلفستر) من إجــراء بحوث
على النصب األسود الغريب ،الذي اكتشف وجوده على سطح
القمر .يتبني الحقًا أنه كان مدفونًا هناك منذ زمن بعيد ،وله آثار
غير محددة على معداتهم الفضائية.
القسم الثالث (مهمة في املشتري) يأخذ املركبة «ديسكوفري»
إلى كوكب املشتري عام  ،٢٠٠١وعلى متنها رائدا الفضاء ديف
بومان (كير دوليا) واملساعد فرانك بول (غاري لوكوود) ،وعدد
من العلماء الذين ُج ّمدوا كي يعودوا إلى الحياة لدى وصولهم
إالى الكوكب .يرافقهم في الرحلة ،الحاسوب اآللي «هال »٩٠٠٠
(دوغ ـ ــاس ريـ ــن) .خ ــال ال ـجــولــة ي ـبــدأ ال ـن ــزاع ،بــن ال ـحــاســوب،
ورائدي الفضاء.
ً
القسم الرابع يتابع املهمة إلى املشتري ،حامال عنوان «ما وراء
األبدية» .في هذا القسم ،يتابع بومان رحلته ويصل إلى النصب
األسود بالقرب من كوكب املشتري .بعد ذلك ،يجتاز العديد من
املساحات في الفضاء ،وهو على منت املركبة .يجد أنها ليست
رحلة فــي الفضاء فحسب ،بــل رحلة إبـحــار فــي الــزمــن أيضًا.
يصل في النهاية إلى مكان يجد فيه نسخة مسنة عن نفسه،
متروكة داخــل غرفة يعود أثاثها وديكورها إلى القرن الثامن
عشر .هذه النسخة تشاهد نسخة مسنة أخرى ،واألخيرة تجد
قبالة النصب الشهير .عند املــواجـهــة ،يتحول
نفسها مـجــددًا
ّ
املسن إلى جنني يحلق في الفضاء فوق األرض( .النهاية التي
تكلمنا عنها في مقدمة النص).
عظمة الشريط تكمن في كونه فيلمًا بصريًا ،وهو ما ال يمكن
للكلمات وصفه .يتلقى كل مشاهد فكرة مختلفة عن اآلخر.
هـنــاك رؤي ــة خــاصــة لكل مــن كــوبــريــك وآرث ــر ســي ك ــارك .ال
يمكننا أبدًا معرفة ما هدفهما عند كتابة الفيلم .ولكن األخير
يطرح مسألة مهمة ،تظهر من خــال الخوف على مستقبل
الـبـشــريــة ج ـ ّـراء الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي ،ال ــذي قــد يغير مسار
حياة اإلنـســان إن لــم يتم التنبه لخطورته .أمــا نهاية الفيلم،
فهي األمل .أمل بوالدة جديدة للبشرية عبر عودة الجنني إلى
األرض .رحلة فلسفية بصرية وشعرية خــالــدة .عمل يفوق
التوقعات ،وإخ ــراج عبقري على مختلف األصـعــدة :القصة،
املؤثرات الخاصة ،والنهاية .في الواقع ،يصعب فهم ما يحدث
أمامك في الفيلم .فكل شيء يمكن أن يحصل ،املألوف وغير
املــألــوف .الحقيقي والخيالي .هــذا هو جوهر الفيلم ،واملعنى
الحقيقي للسينما.
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