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فيلم بروميثيوس:
“البحث عن مبدئن�ا قد يؤدي إلى نهايتن�ا”

حيدر الكعيب

فيلم 
  Prometheus
للمخرج  والعشرون  احلادي  الفيلم  هو 
 Ridley سكوت  ريديل  الشهري  الربيطاين 
Scott  الذي قّدم سلسلة لها بصمة خاّصة 
من أفالم هوليوود منذ العام 979]، وقد تّوج 

أعماله بهذا الفيلم يف العام ]]0].

على  »بروميثيوس«  فيلم  قّوة  ترتكز 
فضاًل  البصرية  كاملؤثرات  الفنّي�ة،  العناصر 

بشكٍل  الديكورات  تصميم  يف  براعة  عن 
األبعاد  بتقنّي�ة  التصوير  وكذلك  مذهل. 
ة التفاصيل. 

ّ
الثالثّي�ة اليت تتمّي بالعمق ودق

وبذلك  ممثليه.  أداء  بقّوة  الفيلم  يتمّي  كما 
الثاين  املركز  إىل  »بروميثيوس”  فيلم  صعد 
اإليرادات  أعلى  حتّقق  اليت  األفالم  قائمة  يف 
فاقت  وقد  األمريكية.  السينما  دور  يف 
ميلون   [00 اإلجمالية  العاملية  إيراداته 
 [[0 بلغت  إنت�اجه  تكاليف  أّن  مع  دوالر، 

مليون دوالر فقط.

اخليال  بني  “بروميثيوس”  فيلم  جيمع 
حول  أحداُثه  تتمحور  واملغامرات.  العليم 
فضائّي�ة،  مركبة  منت  على  علمّية  بعثٍة 
يستقّلها فريٌق من العلماء إىل أعماق الفضاء 
اخلاريّج، حبًثا عن اخلالق، وعن أصل وجود 
األسئلة  عن  لإلجابة  وبالتحديد  البشر. 
العلمية  البعثة  ممّول  بها  اليت صّرح  الثالثة 

)بيرت ويالند( إذ يقول:

من أين جئن�ا؟
ما هو هدف وجودنا؟

ماذا حيدث بعد مماتن�ا؟]]]
املشهُد األّول يعود باملشاهد إىل ما قبل 
فيه  ويظهر  األرض.  على  احلياة  وجود 
أحد »املهندسني« وهو يزنُل إىل األرض 
ِة نهٍر كبري. فيتن�اوُل شيًئ�ا 

ّ
ويقف على حاف

بالماء.  تمزتُج  ذّرات  إىل  جسَده  حيّول 
وتلك الذرات ستتطّور لتكّون الكائن�ات 
أول  جيّسد  مشهد  يف  بعد.  فيما  احلّية 

ظهور للحياة على األرض.

]- هذه املقوالت تن�اظر تماًما املقوالت الواردة يف الرتاث اإلساليم، 

 عرف من أين ويف أين وإىل أين«.
ً
وبالتحديد مقولة: »رحم هللا امرأ
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ثّم تب�دأ قّصة هذا الفيلم يف املستقبل عام 
089]، حني يكتشف عالما اآلثار )إليابيت 
جدارّية  رسوًما  هولواي(  و)تشاريل  شو( 
الغابرة،  العصور  من  كهٍف  داخل  قديمة 
ويستنتجان  للنجوم.  خريطٍة  على  تشتمُل 
منها ومن مجموعٍة أخرى من آثار احلضارات 
والسومرية  والبابلية  )الفرعوني�ة  القديمة 
ُيدَعون  خالقني  للبشر  أّن  المايا(،  وحضارة 
أحد  يف  يقطنون  »املهندسني«  باسم 
الكواكب اليت تقع يف أعماق الكون السحيق، 
ذهبّي�ة  فرصة  بمثابة  االكتشاف  هذا  وكان 

ملعرفة أصل خلق البشر]]].

شركة  مدير  ويالند(  )بيرت  يتكّفل  ذلك  إىل 
»ويالند« ببن�اء مركبة فضائّي�ة استكشافية 
يف  ورد  ما  لتتبع  »بروميثيوس«]]]،  اسمها 
خالق  على  للعثور  األثرّية  النجوم  خريطة 
البشر، ومعرفة أسباب خلقه لهم ومصريهم 

بعد املوت.

العديد  حيشد  الفيلم  أّن  من  الرغم  وعلى 
من  ابت�داًء  باألديان  املتعّلقة  األفكار  من 
مروًرا  اآللهة،  وتعّدد  اليوناني�ة  امليثولوجيا 
الفكرة  أّن  إال  للتطور،  داروين  بنظرّية 

]- وضع الكاتب السويسري »إريك دانكن« صاحب كتايب »عربات اآللهة« 

النجوم«، فرضّية مفادها أن كاثن�ات كونّي�ة قد زارت األرض يف  و«العودة إىل 

أزمنة عابرة، وأثرت على الثقافة األولّية للجنس البشري. ودليله على ذلك أّن 

بن�اء هياكل ضخمة مثل األهرامات وتماثي�ل جزيرة القيامة هي من الضخامة 

بشكل ال يمكن لشعوب تلك األزمنة القيام بها، وكذلك العديد من األعمال 

الفني�ة القديمة اليت تصّور الفضائيني وتقني�ات معقدة لم تملكها البشرية يف 

ذلك الزمان. ويرى دانكن أن تلك املرئي�ات أثرت يف املحكيات الديني�ة وأسهمت 

يف وضع األسس والشعائر، وخاصة يف التواراة.

]- اسم مأخوذ من األساطري اليونانّي�ة القديمة. وهو اسم الرّب املطرود من 

جبل األوملب الذي تسكنه آلهة اليونان. ويعين اسمه »بعيد النظر« وهو قادر 

على التبؤ باملستقبل.

تتعّلق  عليها  الرتكي  تّم  اليت  األساسّية 
جيد  ال  الذي  األيديولويج  اإلحلاد  بفلسفة 
فائدًة من اإليمان بالرّب. بل على العكس من 
ذلك، إذ من املمكن أن تكون نت�اجئ البحث عنه 
واإليمان به سلبّي�ة جًدا، وهي الفكرة اليت تعرّب 
تصّدرت  اليت  األساسّية  اجلملة  تماًما  عنها 
»البحث  تقول:  إذ  للفيلم  الدعايئ  البوست 

عن مبدئن�ا قد يؤدي إىل نهايتن�ا«.

والتطورات  األحداث  من  سلسلة  فبعد 
بـ  أخرًيا  العلماء  فريق  يلتقي  والغريب�ة،  املثرية 
»املهندسني«، ويتبنّي بأّن لقاءهم هذا لم يثمر 
املهندسون  فهؤالء  شديدة،  أمٍل  خيب�ِة  عن  إال 
خللق  مباشًرا  سبًب�ا  كانوا  أّنهم  ُيفرتض  الذين 
سبٍب  أّي  عن  يعلنوا  لم  األرض،  على  البشر 
إنهم  بل  اإلنسان.  خلق  من  للهدف  واضٍح 
البشر، تدفعهم إىل  بدائّي�ًة جتاه  أظهروا عداًوة 

محاولِة إبادِتهم من دون نقاش.

بذلك يرّسخ الفيلم فكرة أّن اخلالق نفَسه 

للبشر،  خلِقه  من  ُعَقالئّي�ة  غاية  له  تكن  لم 

وذلك  ذلك.  على  قدرِته  ملجّرد  َخَلَقهم  وإّنما 

بني  يدور  الذي  احلواُر  يعكُسه  ما  بالفعل 
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الدكتور  وبني  االصطناعّي،  الذكاء  متطّور  آيلٍّ  رجل 

)هولواي(، وهو أحد العلماء الذين سافروا يف الرحلة 

االستكشافية، واآليت نص احلوار:

هولواي: هل تعتقد بأّن قدومنا إىل هنا كان مضيعًة 

للوقت؟

تأَملون  ما  فهم  على  يعتمُد  سؤاُلك  اآليل:  الرجل 

إحراَزه من امليجء إىل هنا.

خالقين�ا،  مقابلة  هو  إحرازه  نأمل  كّنا  ما  هولواي: 

وأّن حنصل على جواٍب لسؤال: لماذا خلقونا أصاًل.

الرجل اآليل: لماذا تظنُّ بأّن قوَمك صنعوين؟

هولواي: صنعناك ألّنن�ا استطعنا ذلك.

خيبِتك  مدى  تتخّيَل  أن  بوسِعك  هل  اآليل:  الرجل 

عندما تسمُع نفس اجلواب من خالِقك؟

ك بأّنك ال تعرف  هولواي: أعتقُد أّنه من حسِن ظنِّ

خيب�َة األمل، صحيح؟

الرجل اآليل: نعم إّنه أمٌر رائع يف الواقع.

خالصة القول:
اإلحلاد  فلسفِة  على  قائمٌة  الفيلم  رسالة  أن  يّتضُح 

عدم  أو  إلٍه  وجود  عن  النظر  فبقطع  األيديولويج. 

بيشء.  ينفُع  ال  به  اإليمان  فإّن   ، الكون  هذا  يف  وجوده 

وعلى  واضح.  هدٍف  دون  من  الكون  هذا  خلق  ألّنه 

ألّن  شريعِته،  وعن  عنه  البحث  عن  يكّفوا  أن  البشِر 

ذلك لن جيعَل حياَتهم أفضل، بل رّبما جيعُلها أسوأ.

الرّب لكونه  تعبرٌي واضٌح عن الشعور بالسخط جتاه 

يتعامل بقسوٍة مع خلقه، إذ يسمح بتعّرضهم للماعاناة 

ما  وهو  احلياة.  هذه  يف  لها  يتعّرضون  اليت  الشرور  من 

الرّب  تصرفات  على  صارًخا  دلياًل  الغريب  الفكر  يعّده 

العابث�ة وغري املسؤولة جتاه ما خلق.
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حيدر محمد الكعيب
باحث إعاليم ـ العراق

أدب وفن


