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اسـت،  خطرناکـی  کار  کوبریـک  کـردن  دنبـال 
بدهـی قـرار  سـرلوحه  را  هایـش  فیلـم  کـه  ایـن 

و تصمیـم بگیـری مـدل کوبریـک فیلم بسـازی، به 
دردسـرهای مختلفی خواهی افتاد. اسـتنلی کوبریک

در طی 48 سـال فعالیت سینمایی اش فقط 13 فیلم 
سـاخت. چهار فیلم اولش را پشـت سـر هم و به طور 
متمـادی با فاصله یک سـال سـاخت و بعـد از آن در 
هر فیلم نسـبت به فیلم قبلی فاصله ها و وسـواس ها 
بیشـتر شـد تا آخرین فیلمش که سیزده سال فاصله 
افتـاد. کوبریک در کنار اورسـن ولـز، آلفرد هیچکاک 
و جـان فـورد جـزو تاثیرگذارترین فیلم سـازان تاریخ 
سینماسـت. شـاید تنها فیلم سـازی اسـت کـه وجه 
وسـواس و کمال گرایی اش جزو سـبک شـخصی اش 
بـه شـمار می آیـد. اولیـن فیلم هایـش تجربه هـای 
خـام دسـتانه ولـی اسـتاندارد در گونـه مـورد عالقه 
فیلم سـازان تـازه کار یعنی فیلم نوآر بـود. فیلم های

کـه نویـد ورود کارگـردان کار بلـدی را مـی داد. در 
چهارمیـن فیلمـش راه هـای افتخـار کوبریـک بـه 
موفقیتـی دسـت یافـت کـه سـال ها پیـش لوئیس 
مایلسـتون بـا فیلـم در جبهه غرب خبری نیسـت 
در نـوع فیلـم ضـد جنـگ بـه آن رسـیده بـود. فیلم 
اولیـن عناصـر مهـم سـینمای کوبریـک را در خـود 
جـای مـی داد، نماهـای بلند روی ریل، ضدسیسـتم 
و ضـد جنـگ بـودن، واقـع گرایـی و شـخصیت های 
ضربه خورده از تقدیر. فیلم در آن سـال ها در فرانسه، 
اسـپانیا و آلمان بـه خاطر تصویر ضد جنگش ممنوع 
شـد و دوازده سـال بعـد امـکان نمایـش پیـدا کـرد. 
موفقیـت آمیـز بـودن راه های افتخـار این امـکان را 
بـه کوبریـک داد تـا پـروژه بالک باسـتر عظیمـی را 
در دسـت بگیـرد کـه امکانـات زیـادی را در اختیـار 
او قـرار مـی داد، امکاناتـی کـه به بهای سـنگینی به 
اسـم کـرک داگالس همـراه بود که دوسـت داشـت 
کنتـرل همه چیز را در دسـت داشـته باشـد، آن هم 
در مقابـل کوبریکـی کـه دوسـت داشـت حتـی در 
طراحـی پوسـتر فیلم هایـش نیـز دخالـت و نظـارت 
کنـد. بـا لولیتـا بـود کـه کوبریـک توانسـت قدرت 
بخش هـای  اکثـر  بـر  نفـوذ  و  کارگردانـی  مطلـق 
فیلـم را داشـته باشـد ، رمـان جنجالـی والدیمیـر 
ناباکـوف در دسـتان کوبریـک تبدیـل بـه فیلمـی 
غم بـار از زندگـی مردمانـی محتـوم به شکسـت بود 
کـه بـرای بـه دسـت آوردن چیزهایـی کـه دوسـت

داشـتند از همه چیز می گذشـتند. نکتـه بارز دیگر
فیلـم حضـور پیتـر سـلرز و نقـش منفـی حیرت

انگیـز او بـا ته مایه هـای کمدی مخصـوص خود او 
بـود . فیلم بازهم مثل راه هـای افتخار جنجال های 
زیـادی را بـه پـا کرد. نقطـه اوج تکنیکـی کوبریک 
در فیلـم بعدی اش دکتر اسـترنج الو اتفـاق افتاد، 
کوبریـک که حـاال قدرت زیـادی پیدا کـرده بود و 
می توانسـت بـا قـدرت ایده هایـش را عملـی کنـد، 
فیلـم غریـب و آخرالزمانـی را سـاخت کـه با لحن 
طنـز و ضـد جنگـش نگرانی هـای اتمـی آن روزها 
را نمایـان می کـرد. مثالـی در مـورد نویسـندگان 
می زننـد کـه هـر نویسـنده ای فقـط یـک کتـاب 
می نویسـد و هـر فیلـم سـازی شـاید بشـود گفـت 
فضایـی  ادیسـه ای   :2001 می سـازد،  فیلـم  یـک 
همـان یک فیلم و حماسـه کوبریک اسـت، فیلمی 
کـه غایـت تکنیکـی و سـاختاری زمـان خـود بود 
سرشـار از راز و رمـز زندگـی و فلسـفه بـود، همان 
گونـه که می گویند »فلسـفه برای پرسـیدن اسـت 
نـه بـرای فهمیـدن« ، 2001: ادیسـه ای فضایـی 
کوبریـک نیـز سرشـار از سـوال اسـت، فیلمـی که 
نشـان داد چگونـه می تـوان غامـض تریـن مسـائل 
دو  از  بیـش  را  بیننـده  و  داد  نشـان  را  فلسـفی 
سـاعت رو صندلـی سـینما میخکـوب کـرد. بعد از 
2001: ادیسـه ای فضایـی هـر چیـزی کوبریـک را 
ارضـا نمی کـرد در هـر فیلـم بعـدی اش بـه دنبـال 
چالشـی بـود کـه دنیـای سـینما را تکان دهـد. در 
پرتقـال کوکـی بتهـوون را بـا خشـونت و تجـاوز 
یکـی کـرد ، چنـان دنیایی اغـراق آمیـز و ناموزونی 
را خلـق کـرد کـه هنـوز کسـی جـرات نزدیـک 
شـدن بـه آن را نـدارد. در بـری لینـدون داسـتان 
تکنیکـی  بـرای جسـارت  بـود  بهانـه ای  تاریخـی 
را  فیلـم  نماهـای داخلـی  فیلـم، کوبریـک تمـام 
بـا شـمع نورپـردازی کـرد کـه تـا فضـای قـرن 
هیجدهـم را مانند نقاشـی های آن دوران بازسـازی

کنـد و لنزهایـی جدیـد را سـاخت تـا بتوانـد النگ
درخشـش در  بگیـرد.  را  جادویـی اش  شـات های 

داسـتان عامه پسـند اسـتیفن کینـگ را تبدیل به 
یکـی از رعـب آورتریـن آثـار سـینما کـرد، و بـرای 
فضاسـازی بهتـر بـرای اولیـن بـار اسـتیدی کـم را 

اختراع کرد تا به کمکش بیاید.
در غـالف تمـام فلـزی ایـن بـار بـی پرده تـر از دو 
فیلـم قبلـی اش جنـگ را مـورد انتقـاد قـرار دارد

و نظامی گـری و افتخاراتـش را بـا وحشـی گـری و 
حماقت هم سـطح کرد. چشـمان باز بسته وصیت 
نامـه ای در مـورد کوبریـک بـود، داسـتان جنجـال 
برانگیز آرتور شنیتسـلر در دستان کوبریک تبدیل 
بـه اثری روانشـناختی در دنیای مدرن امروزی شـد 
کـه بنیان مهم تریـن اصل جامعه آمریکایـی را مورد 
هـدف قـرار داده بود. کوبریک در 48 سـال 13 فیلم 

سـاخت و تاریخ سـینما را تکان داد. 
در  جسـارت  و  کمال گرایـی  تعریـف  کوبریـک 
سینماسـت. برای همین اسـت کـه یا نبایـد او را 
دنبـال کرد یـا اگر می خواهیـد ایـن کار را بکنید، 
آماده شـوید کـه به جنـگ بروید. کوبریـک مانند 
دیگـر کارگردانـان هـم صنـف و تاثیرگـذار خودش 
صحنـه فیلم بـرداری را ماننـد زمیـن جنـگ اداره 
می کـرد. یـک فرمانـده هوشـیار بـود کـه سـینما 
و قصـه خـودش را بـه خوبـی مـی شـناخت و از 
تکنیـک مانند سـالحی قدرتمند اسـتفاده می کرد. 
مجـذوب  سـال ها  ایـن  در  کوبریـک  بیننـدگان 
همیـن قدرت شـده انـد. فیلم هـای پر از احتـرام به 
مخاطـب، قصـه گـو و تکنیکـی و مثل یـک کالس 
درس. سـینما تـک نیز به همین منظـور یک هفته، 
فیلم هـای کوبریـک را در آبـان مـاه بـه نمایـش در 
مـی آورد. بـرای این کـه مخاطب بفهمـد و بداند که 
فیلم هـای بزرگ را بایـد روی پرده سـینما ببیند. 
اگر قـرار به یادگیری اسـت، جزئیـات کمال یافته 

کوبریـک روی پـرده تعریف دیگـری دارد.

کار  دنبال کــردن کوبریک 
خطرناکی است

نویسنده: حمیدرضا کشانی
keshani@pardis-gholhak.com
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اسـتنلی کوبریـک در ۲۶ ژوییـه ۱۹۲۸ در یکـی 
از محله هـای منهتـن بـه دنیـا آمـد. همـان وقتـی 
کـه پـدرش، ژاک و مادرش گرتـرود در خانه ای در 
بلـوار کلینتـون سـاکن شـدند. ژاک دکتـر محلـی 
بـود. اسـتنلی یـک خواهـر کوچک تـر از خـود نیز 

داشت، باربارا مری که ۲۱ مه ۱۹۳۴ به دنیا آمد.

استن نمی خواهد درس بخواند.
اسـتنلی در سـپتامبر ۱۹۳۴ به مدرسـه ای محلی 
دبیرسـتان  و  ابتدایـی  دوران  طـول  در  رفـت. 
روزهـای زیـادی را غایـب بـود و در بهـار ۱۹۴۵ 

اسـمش در فهرست حضور و غیاب اعالم شد.
و  خوانـد  درس  خانـه  در  کـه  دوره ای  از  بعـد 
کوبریک هـا  داشـت،  رضایتبخـش  عملکـردی 
تصمیم گرفتند پسرشـان را نزد دایی اش، مارتین

بفرستند. پرولر 
اسـتنلی یـک سـال بعـد بـرای گذرانـدن کالس 
ایـن  طـول  در  بازگشـت.  مدرسـه  بـه  هشـتم 
مـدت نمراتـی بیشـتر از متوسـط در آزمون های 
مـدارس نیویـورک کسـب کـرد. بـرای کارهـای 
خـارج از مدرسـه، دکتر کوبریک به اسـتن اجازه 
داد تـا از دوربیـن گرافلکـس اسـتفاده کنـد و او 
را بـا کتابخانـه ی ادبی اش آشـنا کـرد و همچنین 

بـازی شـطرنج را بـه او آمـوزش داد.

استنلی تماشای هیچ فیلمی را  از دست نمی دهد.
در دبیرسـتان ویلیـام هـاوارد تافت، اسـتنلی عضو 
گروه و باشـگاه عکاسـی بود، جایـی که عکس هایی 
را از مسـابقات ورزشـی و رویدادهای مدرسـه برای 
مجله ی مدرسـه تهیه می کـرد. همچنین حضورش 
هیـچ  دیـدن  هرگـز  و  بـود  ضعیـف  مدرسـه  در 

فیلمی را در سینماهای محلی از دست نمی داد.

عکس هایی که عکاس جوان گرفت.
اسـتنلی کوبریـک همچنیـن عضـو گروه موسـیقی 
دبیرسـتان نیـز بـود. او و دوسـتانش گروهـی را بـه 
نـام تافـت سـویینگ بنـد تشـکیل دادنـد. بعـد از 
مـرگ رئیس جمهـور فرانکلیـن روزولـت، اسـتنلی 
بـا روزنامه فـروش پریشـان و آشـفته ای آشـنا شـد و 
عکس هایی که از او گرفت نشانه سـازی از احساسـات 
ناامیدانه ی ملت آمریکا به نظر رسـید. او این عکس ها

را به قیمت ۲۵ دالر به مجله ی لوک فروخت.

دانشگاهی برای آینده متصور نبود.
در روزهـای پایانـی دبیرسـتان، او احتیـاج بـه یـک 
تخصـص و فـن داشـت امـا مطمئـن نبـود در چـه 
زمینـه ای. معلـم هنـر اسـتنلی، هرمـان گتـر بـه او 
پیشـنهاد داد کـه هنـر را به عنوان فـن و تخصصش 
انتخـاب کنـد و توضیـح داد که عکاسـی هنر اسـت.

اسـتنلی نخسـتین عشـقش را در خیابـان ۱۴۱۴ 
شکسـپیر مالقـات کـرد، توبا متـز. او اولین همسـر 
از سـه همسـر اسـتنلی بـود. با وجـود معـدل باال و 
رتبـه ۴۴ از ۵۰۹، آینـده ای در هیـچ کالجـی بـرای 
کوبریـِک جـوان تصـور نمـی شـد. در ۱۵ آگوسـت 
۱۹۴۷، اسـتنلی گواهینامه ی خلبانی شخصی اش را 
دریافـت کـرد. لذت هوانـوردی و ترس ناشـی از آن 

در کارها و زندگی آینده ی او تاثیر گذاشت.

بـرای سـاختن فیلـم آنگونـه کـه مـن انجام
می دهـم، احتیـاج بـه چیـزی ندارید، فقـط باید 

عکاسـی بلد باشـید.
در ۲۵ مـه ۱۹۴۸، توبـا متـز و اسـتنلی کوبریک، 
در سـاعت ۱۰:۳۰ صبـح روز ۲۹ مـه ۱۹۴۸ در 
خانـه هـری کـراوس بـا یکدیگـر ازدواج کردنـد. 
توبـا منشـی ۱۸ سـاله ای بود و اسـتنلی عکاسـی 

۱۹ سـاله.
مجلـه ی  در  کارش  بـرای  را  اسـتنلی سـفرهایی 
لـوک انجام مـی داد کـه برایش خسـته کننده بود.

در سـال ۱۹۵۰، اسـتنلی عکاسـی خبری را برای 
مدتـی بـه دلیـل کار روی اولیـن فیلمـش کنـار 
گذاشـت. »روز مبارزه«، مسـتند نـه دقیقه ای بود 
کـه بـه زندگـی بوکسـوری می پرداخـت کـه خود 

را بـرای ورود بـه رینـگ آمـاده می کـرد.

در هزارتوی ذهن کارگردان
نویسنده: میالد قزللو

milad.ghezello@gmail.com
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خوانــدن کتاب هــای ســینمایی از یــک
کتابخانه کوچک.

اسـتنلی بـرای سـاخت نخسـتین فیلمـش ۳۹۰۰ 
دالر از خانـواده و دوسـتانش قـرض گرفـت و بعد 
فیلمش را به قیمت ۴۰۰۰ دالر به RKO فروخت. 
RKO بـرای سـاخت فیلـم کوتـاه بعـدی ۱۵۰۰ 
دالر بـه اسـتنلی بودجـه داد. ایـن فیلـم از سـری 
»اینجا آمریکا اسـت« بـود و روز ۲۶ آوریل ۱۹۵۱ 
در سـالن پارامونـت نیویـورک بـه نمایـش درآمد.

استنلی برای فیلم بعدی اش پول بیشتری از خانواده 
و دوسـتانش قـرض گرفـت. »پدر روحانـی پرنده«،

دو  کـه  بـود  دقیقـه ای  نیـم  و  هشـت  مسـتند 
روز از زندگـی پـدر روحانـی, فـرد اسـتادمولر را 
نمایـش مـی داد. ایـن فیلم بـرای کوبریک بسـیار 
ویـژه بـود. پـروژه بعـدی او را )SIU( پشـتیبانی 
می کـرد. آنهـا بـه او بودجـه ای برای سـاخت یک 
فیلـم تبلیغاتـی صنعتی به طول مـدت ۳۰ دقیقه 
دادنـد. ایـن فیلـم اولیـن کار رنگی کوبریـک بود. 
سـپس کوبریـک تصمیم گرفـت اولین فیلـم بلند 
خـود را بسـازد. بـرای تهیـه ی بودجـه ی فیلم در 
واشـینگتن اسـکوئر پارک شـطرنج بـازی می کرد 
و هفتـه ای ۲۰ تـا ۳۰ دالر پول به دسـت می آورد. 
همچنیـن ۱۰۰۰۰ دالر از دوسـتانش قـرض کرد 
و از دایـی میلیونـرش نیـز تقاضـا کـرد پشـتیبان 
تهیه کننـده  دسـتیار  کـه  پذیرفـت  او  باشـد.  او 
باشـد. »هـراس و هـوس« یـک تولیـد حقیقـی

مستقل بود.
آنهـا بـا ۱۳ نفر از عوامـل کار کردنـد. در صحنه ای 
احتیـاج بـه افکـت مـه بـود، کوبریـک از اسـپری 
محصـول کالیفرنیـا اسـتفاده کـرد کـه نزدیک بود 
همـه ی عوامـل را خفه کنـد. فیلم درباره ۴ سـرباز 
بـود کـه در جنگی نامعلوم پشـت خطوط دشـمن 
گرفتار شده بود و زنانی را به گروگان گرفته بودند.

گام هایی از نیویورک به سمت هالیوود.
در طـول تولیـد فیلـم، کوبریـک بـا زن دیگـری به 
نام راث سـابوتکا آشـنا شـد و ارتباطش بـا این زن 

منجـر بـه جدایـی او و توبـا متز از یکدیگر شـد.
فیلـم بعـدی، »بوسـه ی قاتـل« بـود. مالـک اصلی 
فیلـم موریس بـوس، داروخانـه داری اهـل برانکس 
بـود که بودجـه ۴۰۰۰۰ دالری فیلم را تامین کرد. 
کوبریـک بـه عنـوان فیلمسـاز چریکـی شـناخته 
شـد. بـه معنـی کسـی کـه در خیابان هـای شـلوغ 
نیویـورک فیلـم می سـازد. کوبریـک بـه عالقه اش، 

بازی شـطرنج در باشگاه مارشـال منهتن پرداخت، 
حضـور  شـطرنج  بازیکنـان  بهتریـن  کـه  جایـی 

داشـتند و بیشـتر آن هـا را شکسـت داد.
الکـس سـینگر، عـکاس فیلم هـا و هم مدرسـه ای 
اسـتنلی بـا جیمـز بی. هریس آشـنا شـد. سـینگر 
درباره ی اسـتنلی بـا هریس صحبت کرد. اسـتنلی 
و هریـس همدیگـر را مالقـات کردنـد و قـرار شـد 
بـه عنـوان کارگـردان و تهیه کننـده بـا یکدیگـر 
هریس-کوبریـک  بعدهـا  کـه  کننـد  همـکاری 

پروداکشـن نـام گرفـت.

داگالس. از کرک  باالتر  هریس-کوبریک 
برای اولین کار گروهی، هریس کتاب »شکست روشن«

نوشـته لیونـل وایـت را پیشـنهاد داد. اسـتنلی 
ایـده را پسـندید و هریـس حقـوق کتـاب را به 

قیمـت ۱۰۰۰۰ دالر خریـداری کـرد.
فیلمنامه نویـس،  تامپسـون  جیـم  همـکاری  بـا 
)UA( فیلمنامه ی »قتل« را به یونایتد آرتیست

کـرد  قبـول  را  فیلمنامـه   UA دادنـد.  ارایـه 
بـا ایـن شـرط کـه بازیگـری را بـرای امضـای 
قـرارداد بیاورنـد. بعـد از جسـتجو، آنهـا اعـالم 
کردنـد کـه اسـترلینگ هایـدن مایل بـه همکاری 
اسـت امـا UA می خواسـت ۱۸ مـاه صبـر کند تا 
ویکتـور میچـور بتوانـد بـه ایفـای نقش بپـردازد.

هریــس و کوبریــک از ایــن تصمیــم ناراضــی
بودجــه ای ۲۰۰۰۰۰ دالری بــا  پــس  بودنــد، 

ــران  ــه در اک ــن قضی ــد. همی ــروع کردن کار را ش
خصوصــی باعــث نقدهــای وحشــتناکی بــه فیلــم 
شــد کــه باعــث تغییــر قالــب و فــرم فیلــم گشــت. 
ــه  ــا بودجــه ی ۳۳۰۰۰۰ دالر ب ــم ب در نهایــت فیل

پایــان رســید.
بــرای فیلــم بعــدی هریــس و کوبریــک بــه ســراغ 
 UA ،راه هــای افتخــار« رفتنــد. در اولیــن تــالش«
کار را رد کــرد اما ســپس شــرط گذاشــت کــه آنها 
بایــد بازیگــر ســتاره بیاورنــد. بعد از جســتجوهایی 

کوبریک، کرک داگالس را پیدا کرد.
ــا بودجــه ای ۸۵۰۰۰۰ دالری داد کــه  ــه آنه UA ب
در نهایــت فیلــم بــا ۹۵۰۰۰۰ دالر بــه پایان رســید. 
فیلــم در مونیــخ آلمــان در طــی دو فصــل کامــل 
ــای  ــه جلوه ه ــا ب ــدا آنه ــد. در ابت ــرداری ش فیلمب
ویــژه و وســایل جنگ جهانــی اول احتیاج داشــتند 
و دوم غیــر ممکــن بــود در فرانســه فیلم را بســازند.

کوبریک با براندو به مشکل می خورد.
کوبریـک همسـر آینـده اش، کاترینا کریسـتیان را 

سـر صحنه ی »راه هـای افتخـار« دید.
وقتـی فیلـم در اروپـا اکـران شـد، فرانسـوی ها 
علیـه فیلـم موضـع گرفتنـد و جلـوی سـینماها

۷۱ ویژه نامه سینما تک قلهک



در  فیلـم  نمایـش  کردنـد.  اعتـراض  بـه  شـروع 
سراسـر اروپـا تـا سـال ۱۹۷۴ ممنـوع اعالم شـد.

ایـن فیلـم جایـزه بهتریـن فیلـم خارجـی زبـان 
ایتالیـا را بـرد و چرچیـل نیـز از آن تمجیـد کرد.

بـرای فیلـم بعدی مارلون براندو بـه گروه کوبریک 
اضافـه شـد. فیلـم »جک یک چشـم« نام داشـت 
و دربـاره بیلـی و کیـد بـود. کوبریـک و برانـدو 
روحیـات متفاوتـی داشـتند. کوبریـک احسـاس 
باشـد.  مفیـد  نمی توانـد  برانـدو  کـه  می کـرد 
جلسـه های بـدون کفـش برانـدو با دوسـتانش در 
خانـه اش کـه بـه بازی هایـی مثـل پوکـر، دومینو 
انجـام  می شـد  باعـث  می پرداختنـد،  شـطرنج  و 
دادن کار غیـر ممکـن شـود. سـرانجام برانـدو از 
پـروژه حـذف شـد. کـرک داگالس بـرای فیلـم 
بعـدی هریس و کوبریک سـراغ آنهـا رفت و رمان 
»اسـپارتاکوس« نوشـته هاوارد فاسـت را پیشنهاد 
داد. بـه جـای کوبریـک، آنتونی مان انتخاب شـد. 
در ۲۷ ژانویـه ۱۹۵۹ فیلمبـرداری در دث ولـی 
شـروع شـد. مـان ۳ هفتـه کار را پیـش بـرد امـا 
داگالس احسـاس کـرد که مان فیلم را بر اسـاس 
نظـرات پیتـر اوسـتینوف جلو می بـرد و در نتیجه 

کوبریـک فراخوانده شـد.
کوبریـک سـر صحنـه رفـت. بازیگـران سـتاره و 
نامـدار بـا کارگـردان جـوان همـراه نبودنـد و این 
خوبـی  خیلـی  فـروش  فیلـم  بـود.  بدیهـی  امـر 
داشـت و ۴ اسـکار تصاحـب کـرد اما جایـزه ای به 

کوبریـک نرسـید.

هریس فیلمساز می شود و گروه از هم می پاشد.
فیلـم بعـدی »لولیتـا« بـود. آنهـا حقـوق کتـاب 
را خریـده و بـا والدیمیـر ناباکـوف هـم فیلمنامـه 
را نوشـته بودنـد. کتـاب شـهرتی جهانـی داشـت. 
بـه  میانسـال  مـردی  عشـق  دربـاره ی  داسـتان 

دختـری چهـارده سـاله بـود.
آنهـا فیلـم را در اسـتودیو السـتری در انگلسـتان 
گرفتـن  بـرای  را  صحنه هایـی  و  فیلمبـرداری 
حـذف  از  بعـد  کردنـد.  حـذف  نمایـش  مجـوز 
صحنه هـا و آماده سـازی فیلـم، دو میلیـون دالر 
هزینـه ی تولیـد اعالم شـد امـا فیلـم ۴.۵ میلیون

دالر فـروش داشـت. ایـن فیلـم موفق تریـن فیلـم 
هریـس و کوبریـک شـد و از ایـن زمـان کوبریک
شروع به کسب احترامی کرد که شایسته اش بود.
بـــرای پـــروژه بعـــدی آنهـــا حقـــوق کتاب
»آژیر سـرخ« را با ۳۵۰۰ دالر خریدند و فیلمنامه

»دکتـر اسـترنج الو )چگونـه یـاد گرفتـم عاشـق 
کردنـد.  نوشـتن  بـه  شـروع  را  باشـم(«  بمـب 
اولیـن  گرفـت  تصمیـم  هریـس  زمـان  ایـن  در 
فیلمـش را کارگردانـی کنـد و از گروه جدا شـود.

کوبریـک »دکتر اسـترنج الو« را بـا ۲ میلیون دالر 
کامـل کرد. بعـد از ترور جان اف کنـدی، فیلم در 
۲۲ نوامبـر ۱۹۶۳ اکران شـد. نقدهـای گوناگونی 

بر فیلم نوشـته شـد.
»۲۰۰۱: یـک اودیسـه ی فضایـی«، فیلـم بعـدی 
»دیده بـان«  کتـاب  اسـاس  بـر  بـود،  کوبریـک 
نوشـته آرتور سـی کالرک. کوبریـک و کالرک در 

نیویـورک روی فیلمنامـه کار کردنـد.

آغـاز شکسـتن رکوردهـای فروش همـراه با 
نقدهای منفی.

اولیـه  ی  نسـخه  سـوزی،  آتـش  مـه  یکـم  در 
آتش سـوزی  از  بعـد  بـرد.  بیـن  از  را  فیلمنامـه 
کالرک نگـران بـه پایـان رسـیدن فیلمنامه شـد. 
پایـان  بـه  فیلمنامـه  سـرانجام  دسـامبر،   ۲۵ در 
رسـید. کوبریـک فیلمنامـه را دوسـت داشـت و 
کمپانـی متـرو گولدویـن میـر MGM ۶ میلیـون 

داد. اختصـاص  آن  بـه  بودجـه  دالر 
اسـتنلی فقـط با چنـد بازیگـر کار می کـرد اما در 
جلوه هـای  متخصـص  و ۲۵  طـراح  کنـارش ۳۵ 
ویـژه نیـز حضـور داشـتند. بعـد از نمایـش فیلـم 
در ۱۵ آوریـل بـرای مدیـران MGM، آنهـا فیلـم 
را بسـیار طوالنی و خسـته کننده دانسـتند. از این 
رو پیـش از اکـران جهانـی، اسـتنلی ۱۷ دقیقه از 
فیلـم را کوتـاه کـرد. سـرانجام وقتـی فیلـم اکران 
شـد، رکوردهای روز افتتاحیـه را علیرغم نقدهای 

منفـی کـه به فیلم شـد، شکسـت.

بدبینی به دکترهای انگلیسی.
با وجود نقدهای منفی، گروه های بسیاری از مردم 
سـی سـال و پایین تـر بـه دیـدن فیلـم می رفتند.

فیلـم در جهـان ۴۰ میلیـون دالر فـروش کـرد و 
همـراه با فیلم های »بر باد رفته« و »دکتر ژیواگو«

جـزو سـه فیلـم پرفـروش کمپانـی MGM قـرار 
گرفت. بعد از سـاخت تعدادی فیلم در انگلسـتان، 
اسـتنلی تصمیـم گرفت برای همیشـه آنجـا بماند 
رفـع از  بعـد  در هرت فوردشـاید سـاکن شـد.  و 

بـرای  بـود  نزدیـک  کـه  حادثـه ای  شـدن 
پـرواز  از  اسـتنلی  بیافتـد،  اتفـاق  هواپیمـا 
بـا او  همچنیـن،  نرفـت.  آمریـکا  بـه  و  ترسـید 

 ۳۵ سـرعت  بـا  تنهـا  رانندگـی اش  گواهینامـه ی 
نسـبت  او  می کـرد.  رانندگـی  سـاعت  در  مایـل 
و  بـود  بدبیـن  بسـیار  انگلیـس  دکترهـای  بـه 
هنگامـی کـه احتیـاج بـه عمـل جراحـی دهـان 
داشـت، هزینـه کـرد و دکتـر قدیمـی اش را کـه 
پـرواز  یـک  بـا  می کـرد  زندگـی  برانکـس  در 
آورد. انگلیـس  بـه  جراحـی  عمـل  انجـام  بـرای 
دالر میلیون هـا   »۲۰۰۱« کـه  هنگامـی  از 

پـول نصیب اسـتنلی کـرد، بـه پـروژه ی بعدی اش 
می اندیشـید. کوبریـک به زندگـی ناپلئون عالقمند 
شـد اما این فیلم به دلیل پیام های تهدید به مرگی 
که برای او فرسـتاده می شـد، هرگز سـاخته نشـد.

فیلـم اسـتنلی کوبریـک باعـث رفتارهـای
 خشونت آمیز شد.

پـروژه ی بعدی او سـاخت فیلمی بر اسـاس کتاب 
»پرتقـال کوکـی« نوشـته ی آنتونـی بورگـس بود. 
اسـتنلی حقـوق کتاب را با ۲۰۰۰۰۰ دالر توسـط 
کمپانـی بـرادران وارنـر خریـد و خـودش اقتباس 
از کتـاب را انجـام داد. فیلـم دربـاره ی آینـده بود 
و جرایمـی کـه در آینـده رخ می دهند. شـخصیت 
مـک داول،  مالکولـم  بـازی  بـا  الکـس،  اصلـی، 
بـه دلیـل  مرتکـب تجـاوز و جرایمـی می شـود. 
طبیعـت بعضـی صحنه هـا انجمـن فیلـم آمریـکا 
)MPAA( بـرای اولیـن بار به فیلـم درجه X داد.

بیشـتر نقدهـا توضیـح مـی داد کـه تـا چـه اندازه 
هنـگام دیـدن فیلـم اذیت شـده اند و اینکـه برای 
نمایـش در آمریـکا مناسـب نیسـت. ایـن فیلم در 
اروپا و به ویژه در انگلسـتان بسـیار مشـهور شـد. 
شـهرت فیلـم باعـث رفتارهایـی خشـونت آمیز در 
انگلسـتان گردیـد که بـه توقیف ۲۰ سـاله ی فیلم 
مخاطبـان  کوکـی«،  »پرتقـال  از  بعـد  انجامیـد. 
او فیلـم  بودنـد.  بعـدی کوبریـک  مشـتاق فیلـم 
بعـدی خـود را محرمانـه نگـه داشـت، بـه طوری 
کـه هیـچ کس نمی دانسـت چـه چیـزی در ذهن 
دارد. ایـن پـروژه »بـری لینـدون« نامیده شـد، بر 
اسـاس کتـاب »طالـع بـری لینـدون« نوشـته ی

بـرای  اونیـل  رایـان  تاکـری.  مک پیـس  ویلیـام 
فیلـم در ۱۸ دسـامبر  انتخـاب شـد.  اول  نقـش 
۱۹۷۵ اکـران شـد و بیشـتر از ۱۱ میلیـون دالر 
فـروش کـرد و از نقدهایـی که فیلـم را پیش بینی 
می کردنـد، بهتـر بـود. همچنیـن فیلـم در آمریکا 
فـروش خوبـی داشـت و در اروپـا بـه عنـوان یکی

از بهترین فیلم های تاریخ سینما شناخته شد.
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بازیگرهایی که اذیت شدند.
یـک بـار دیگـر اسـتنلی بـرای فیلـم بعـدی اش، 
»درخشـش« بـه پیشـرفت تکنولوژی نیاز داشـت 
)ماننـد اسـتیدی کم(. فیلـم بـر اسـاس رمانـی از 
اسـتفن کینگ نوشـته شـد که داسـتان مردی را 
روایـت می کـرد کـه دچـار بن بسـت نویسـندگی 
شـده و سپس دیوانه می شـود و سعی دارد همسر 
و پسـرش را بکشـد. شـلی دووال نقـش همسـر و 
جـک نیکلسـون نقـش شـوهر را بـازی می کردند. 
شـلی برای کار کردن با کوبریک آمادگی نداشـت. 
او  می گرفـت.  سـخت  بازیگرانـش  بـه  کوبریـک 
بـا خشـونت بـا بازیگـر زن ترسـو حـرف مـی زد.

صحنـه  از  بخشـی  تولیـد  پروسـه ی  طـول  در 
آتـش گرفـت و سـاخت دوبـاره ی آن ۲.۵ میلیون 
دالر هزینـه داشـت. سـرانجام فیلـم در ۲۳ مـه 
اسـتقبال  بـا  آمریـکا  در  و  شـد  اکـران   ۱۹۸۰
خیلـی خوبـی روبـرو گشـت. اسـتیدی کم بـرای 
صحنه هـای تعقیـب و گریـز اسـتفاده شـد. بـرای

پـروژه ی بعـدی، او بـه سـراغ تـراژدی از جنـگ 
فریبکارانـه رفـت. »غـالف تمـام فلزی« بر اسـاس

کتاب »زمانسنج های کوتاه« نوشته گوستاو هترفورد
رویدادهـای  دربـاره ی  فیلـم  ایـن  شـکل گرفـت. 
وحشـتناک مـرد جوانـی قبـل و در طـول جنـگ 

ویتنـام بـود.

فیلمسازی در ژانرها و گونه های مختلف... پایان.
»غـالف تمـام فلـزی« در ۲۶ ژوئـن ۱۹۸۷ اکـران 
دالر  میلیـون   ۵ از  بیـش  اول  روز  ده  در  و  شـد 
فـروش کـرد و در ۵۰ روز اول، فـروش فیلـم بـه 
۳۸ میلیـون دالر رسـید. فیلـم نقد منفی نداشـت.

سـپس بـه فیلمی به نـام »AI )هـوش مصنوعی(« 
فکـر کـرد کـه چیـزی شـبیه بـه »دنیـای آبـی« 
می شـد. کوبریک می اندیشـید که هنـوز تکنولوژی 
بـرای سـاخت ایـن فیلـم وجـود نـدارد و آن را در 
فهرسـت کارهـای آینـده قـرار داد. فیلمنامـه ای به 
نام »چشـمان باز بسـته« در اختیـار گرفت با بازی 
تـام کـروز و نیکـول کیدمـن. داسـتانی دربـاره ی 
خیـال، اعتمـاد و ازدواج. فیلم مشـکالتی داشـت و 
بـه دلیـل بعضـی از صحنه هایش درجـه R گرفت.
ایـن تـا  نمانـد  زنـده  آنقـدر  بـزرگ  کارگـردان 

کارش را روی پـرده ی سـینما ببینـد. تنهـا یـک 
مـاه قبـل از اکـران فیلـم، اسـتنلی کوبریـک در 
۷ مـارس ۱۹۹۹ در سـن ۷۰ سـالگی بـه صورت 
طبیعـی در خـواب در هارپنـدن هرت فوردشـاید

فیلـم  اولیـن  فیلـم،  ایـن  درگذشـت.  انگلیـس 
اسـت.  کوبریـک  فیلم هـای  بیـن  در  پرفـروش 
بعضـی نقدهـا عقیـده دارند کـه فیلـم آنگونه که 
مـورد نظـر کوبریـک بود بـه پایان نرسـید، چون

او همیشـه در تدوین فیلم هایش حضور داشت.
کوبریـک بـه روش هـای مختلفـی فیلـم سـاخت 
بـرای  کـرد.  امتحـان  را  گوناگونـی  ژانرهـای  و 
داشـت.  اهمیـت  دیالـوگ  از  بیشـتر  تصویـر  او 
بزرگ تریـن  را  او  بعضی هـا  دلیـل،  همیـن  بـه 
سـینما  در  تاکنـون  کـه  می داننـد  کارگردانـی 

وجـود داشـته اسـت.
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ژانرهـای سـینمایی بـه واقـع قدمتـی به انـدازه ی 
خـود سـینما دارنـد و از همـان زمـان کـه سـینما 
بـه عنـوان صنعتـی سـرگرم کننـده و پـول سـاز 
در میـان نخبـگان اقتصادی شـناخته شـد، شـکل 
دادن بـه ایـن مدیـوم شـگفت انگیـز و مسـتعد از 
ابتدایی تریـن روشـهای قاعده منـد کـردن تولیدات 
سـینمایی بـود. تا بـه شـیوه ای تولیدات بـر مبنای 
اصـول مـدون شـده و برای کسـب رضایـت هر چه 
بیشـتر عامـه تهیه شـوند و بـه همین میـزان الزام 
بـرای پرهیـز از سـاخت آن دسـته از آثـار تجربـی 
و خـارج از ژانـر نیـز وجـود داشـت که تولیدشـان 
موجب سـردرگمی مخاطب و وقفـه در روند موفق 

گیشـه ارزیابـی می شـد.   
 بـه اعتقـاد ریـک آلتمـن؛ مفهوم ژانـر، بـر گرفتـه 
»دسـته« و  معنای »نـوع«،  کلمه فرانسـوی به  از 
مشـتق از واژه التیـن »genus« اسـت. تـا پیش از 
قـرن بیسـتم نام هـای ژانـری بـه عنـوان رده هایی 
عـام بـرای تنظیم و دسـته بندی شـمار زیـادی از 
متـون، کاربـرد گسـترده ای داشـتند. به ویـژه این 
ارزش  و  بنـدی  نقـش مهمـی در طبقـه  مفهـوم 
بررسـی های  در  بـود.  کـرده  گذاری ادبیات ایفـا 
ادبـی، اصطـاح ژانـر بـه اشـکال مختلـف بـه کار

مـی رود تا به تمایزهای میان انواع متن اشـاره کند:
نوع نمایشـی )حماسـی / تغزلـی / دراماتیک(، نوع

غیرداسـتانی(،   / )داسـتانی  واقعیـت  بـا  رابطـه 
نـوع پیرنـگ )کمـدی / تـراژدی(، ماهیـت محتـوا
)رمان احساساتی /  رمان تاریخی / رمان ماجرایی ( و ...

بـا ریشـه دار شـدن سـینما و تنـوع موضوع هـا و 
سـبک ها کـم کـم نیـاز بـه دسـته بنـدی فیلم ها ، 
موجـب شـد تـا اصطـاح ژانر درسـینما نیـز مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
در صنعـت فیلـم، نظـام ژانـری و ژانرهـا مفاهیمی 
انتزاعـی هسـتند کـه بـر اسـاس توافقـی اعـام 
نشـده بیـن سـازندگان و تماشـاگران بنا شـده اند. 
ژانـر مجموعـه ای از قواعـد بـرای سـاختار روایی و 
تصویـری فیلم هـا شـکل می دهـد کـه هـم بـرای 
فیلم سـاز و هـم بـرای بیننـده آشـنا هسـتند. در 
ایـن خـود فیلم هـا هسـتند کـه بـه طـور  واقـع 
ضمنـی مفاهیـم ژانـری را موجودیت می بخشـند. 
طی سـال های آغازیـن تولید فیلم، هـر فیلم اغلب 
بـه وسـیله طـول زمانـی و موضوعـش شـناخته 
می شـد و اصطاحات ژانـری، آزادانـه و بی ضابطه 
بـه فیلم هـا اطـاق مـی شـدند) مثـًا فیلـم های 
وقتـی  فیلـم هـای دعوایـی(.  یـا   دار   داسـتان 
حـول و حـوش1910  عرضـه فیلـم سـرانجام از 

تقاضـا پیشـی گرفت، اصطاحـات ژانـری به طور 
فزاینـده برای شناسـایی و تفکیـک فیلم ها به کار 
رفتنـد. در حالی که ژانرهـای در حوزه متون ادبی 
در وهلـه اول واکنشـی بودنـد بـه پرسـش هـای

نظـری یا بـه نیازهـای عملی بـرای طبقـه بندی، 
نوعـی  واقـع  در  اولیـه  سـینمای  ژانـری  واژگان 
توزیـع میـان  رایـج  اختصـاری  ارتباطـی  زبـان 

کنندگان و نمایش دهندگان فیلم ها بودند.
واژگان ژانری سینمای اولیه معمواًل از اصطاحات

ادبـی و تئاتـری اخذ شـده بودند )ماننـد کمدی و 
رومنـس( یا صرفًا دسـتمایه را توصیـف می کردند 
)ماننـد فیلـم هـای جنگـی(، امـا واژگان ژانـری 
سـال های بعـد اغلـب از تجربیات مختص سـینما 
بـه دسـت آمـده بودنـد )ماننـد فیلـم تـروکاژی، 
فیلـم انیمیشـن و فیلـم خبـری(. بـا ضابطه منـد 
شـدن تولیـد فیلـم در طـول جنـگ جهانـی اول 
پیـش از  بیـش  ژانـری  واژگان  آن،  از  پـس  و 

تخصصی شدند. 
توزیـع کننـدگان و  از 1910 در آمریـکا،  پیـش 
نمایـش دهنـدگان معمـواًل یک صفـت خـاص و 
یک اسـم عـام را بـرای توصیـف نـوع فیلـم بـه 
کار می بردنـد )ماننـد کمـدی تعقیـب، ملـودرام 
وسـترن(. در دوره اخیـر نیـز تنهـا همـان صفـت

بازی؛ کوبریکی 
نگاهی به فیلم قتل از ورای عناصر ژانر نوآر

خالصه داستان
جانی )اســترلینگ هایدن( که تازه از زندان آزاد شــده نقشه سرقت بزرگی در 
ســر دارد؛ او می خواهد طبق نقشه ای حســاب شده، با کمک چند فرد عادی به 

صندوق مسابقات اسب دوانی در روز مسابقه دستبرد بزند.
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بـود. مثًا اسـلپ اسـتیک کمـدی بـزن و بکـوب، 
گونه هایـی  صرفـا  کـه  ایـن  جـای  فارس، بـه 
از کمدی باشـند بدل بـه ژانرهایی جداگانه شـده 
بودنـد. امـا بـه تدریـج و بـه ویـژه با مسـتحکم تر 
اصطاحـات  اسـتودیویی  نظـام  پایه هـای  شـدن 
ژانـری نیـز طبقـه بنـدی و قانـون مندتـر شـدند.

در میـان ژانرهـای متنـوع سـینمایی ژانـر نـوآر 
همیشـه به عنوان زیر ژانر آثار گنگستری / پلیسی

طبقـه بندی می شـد و تـا زمان شـکوفایی ادبیات 
سـیاه فیلمـی مسـتقیمًا بـا مایه های مرسـوم نوآر 
تولیـد نمی شـد. بـا توجـه بـه میـزان حساسـیت 
و  اخاقـی  اصـول  رعایـت  و  فیلم هـا  پخـش 
چارچوب هـای ممیزی آن زمان سـینمای آمریکا، 
واالیـی  چنـدان  نـه  موضوعـات  بـه  پرداختـن 
چـون سـرقت، خیانـت، عـدم حضـور قهرمـان در 
شـمایل های مرسـوم، زن اغواگـر و... کـه حضـور 
در  شـده  گفتـه  عنصرهـای  از  مـورد  دو  یکـی 
سـاخته های سـینمایی مذمـوم قلمداد می شـدند.

نوشـته های  سـمت  بـه  عامـه  گرایـش  امـا 
مجله هایـی چـون ماسـک سـیاه که نویسـندگانی

چـون؛ دشـیل همـت و ریموند چندلـر در آن قلم 
می زدنـد باعـث شـد تـا نظـر اسـتودیوها نسـبت 
بـه سـاخت ایـن گونـه اقتباس هـا جلـب شـود و 
همزمـان البی های گسـترده ای در جهت فشـار بر 
کاهـش ممیـزی تولیـد و پخـش فیلم  هـای نـوآر، 

بگیرد. شـکل 
جذابیـت موضـوع و امـکان برخـورد خاقانه و گاه 
آزادی عمـل ممکـن در ژانـر نـوآر کـه همچنـان 
درجـه دو قلمـداد می شـد باعث  شـد کارگردانان 
خـاق بسـیاری حتـی بـرای یـک بـار دسـت بـه 

تولیـد فیلمـی بـا مایه هـای نـوآر بزنند.
بیلـی وایدلر فقید با سانسـت بلوار روایـت را به 
شـکلی جدی دسـتکاری و ایده روایت داسـتان از 
آخـر به ابتـدا را به جذاب ترین شـکل تصویر کرد. 
هـاوارد هاکـز بـا خـواب بـزرگ )نوشـته ریموند 
چندلـر( شـخصیت های نـوآری را بـه کامـل ترین 
شـکل ارائـه و جـان هیوسـتن بـا شـاهین مالت 
مولفه هـای نـوآر را در اوج خـود بـه کار گرفـت. 
اما شـرایط برای اسـتنلی کوبریک جـوان متفاوت 
بـود او کـه بعـد از گـذر از عالـم عکاسـی و چنـد 
تجربـه فیلـم کوتاه به عالـم سـینما راه پیدا کرده 
بـود در دو فیلـم اول اش از نتیجـه راضـی نبـود و 
سـعی داشـت در فیلـم سـوم تسـلط بیشـتری بر 
امـور داشـته باشـد کوبریـک اعتقاد داشـت آنچه 
و  احساسـات  کـردن  نمایشـی  بـرای  بـوده  الزم 
افـکارش تجربـه کنـد در فیم هـای اول گذرانده تا 
دسـت کـم بـر نـکات فنـی غالب باشـد. هـر چند 
گفتـه خـود او حداقـل بـرای بوسـه قاتـل کمـی 

اغراق شـده اسـت چـون فیلم با سـاختار محکم و 
یک دسـتی که دارد در جشـنواره لوکارنو سـتایش 
نقدهـای مثبـت بسـیاری دریافـت کـرد  و  شـد 
امـا این هـا دلیلـی بـر رضایـت کوبریک وسواسـی 

سـخت گیر از خـود نیسـت. 
کوبریـک می توانسـت بعد از موفقیت بوسـه قاتل

بـا انتخابـی دم دسـتی تر بـه هالیوود وارد شـود و 
ماننـد خیلـی از بـزرگان بعـد از تثبیـت موقعیـت 
یـک  درجـه  چنـدان  نـه  فرم هـای  سـراغ  بـه 
سـینمایی بـرود امـا امکانـی کـه سـینمای نـوآر 
بـرای بازی هـای تکنیکـی و زور آزمایـی فنـی او 
آمـاده می کـرد در گونه هـای دیگـر در دسـترس 
نبـود و یـا بـا توجـه گمنامـی او بودجـه مـورد 
نظـر را در اختیـارش قـرار نمی دادنـد. او بـا کمک 
دوسـت اش جیمـز هریس با کتاب پلیسـی / جنایی 
فـرار بـی عیـب و نقـص آشـنا شـد ، داسـتان جمع 
شـدن چنـد آدم معمولی توسـط سـارقی کهنه کار 
کـه همـه آنهـا گیـری در زندگـی دارند که بـا پول 
حل می شـود. ماجرای انسـانهایی که طمـع و زیاده 
خواهـی کار دستشـان می دهـد و و سـرانجام همـه 
چیـز را می بازنـد. موضوعـی کـه کارنامـه کوبریـک 
عاقـه اش  مـورد  دغدغه هـای  از  می دهـد  نشـان 
بـوده و در طـول فیلـم و با مشـاهده نحـوه پرداخت 
شـخصیت هـا هـم می بینیم کـه کوبریک اسـتادانه 
بـه هـر کـدام از شـخصیت ها پیچ و خمـی هر چند 
کوچـک داده تـا انسـان هایی عادی و تـک بعدی به 
نظـر نیاینـد؛ بلیـط فروشـی کـه می خواهد بـا پول 
بیشـتر دل همسـر بـه ظاهـر دلربـا و افسـون گر اما 
خیانـت کارش را بـه دسـت آورد. متصـدی بـار کـه 
می خواهـد زندگی همسـر بیمـارش را بهتـر کند و 
در این میان تنها جانی )اسـترلینگ هایدن( خلق و 
خـوی پیچیده تری دارد کسـی که سـابقه تبهکاری 
دارد تازه از زندان آزاد شـده و تمام جزئیات سـرقت 
از مسـابقات اسـب دوانی را می دانـد و قـرار اسـت

طریـق  از  و  باشـد  او  کار خـاف  آخریـن  ایـن 
اوسـت مـا کـه بـا افـراد دیگـر آشـنا می شـویم.

از تاثیـر وهـم انگیز و گزارش گونـه راوی که همه 
اتفاقـات را بـا ذکـر روز و سـاعت اعـام می کنـد 
نبایـد بـه سـادگی گذشـت که نـوع جملـه بندی 
و ارائـه اطاعـات گـزارش گونـه او حسـی از بـد 
فرجامـی و ختـم به شـر شـدن ماجـرا را از همان 
القـا می کنـد. دانـای  بـه مخاطـب  اول  لحظـات 
کلـی بـا صـدای مونوتـن و بـی روح کـه ماننـد 
گوینـده اخبار از همـه چیز مطلع اسـت.این گونه 
تقطیـع داسـتان بـر مبنـای روز و سـاعت وقوع و 
همچنیـن پـس و پیش کـردن اتفاقات کـه روایت 
را از حالـت سـیر خطـی خـارج می کنـد بعـد هـا 
زمینـه الهام بسـیاری از فیلم ها ی مطـرح این ژانر

ماننـد مظونین همیشـگی سـاخته برایان سینگر 
و سـگ های انبـاری از کوئنتیـن تارانتینو شـد. 
کوبریـک بـا هوشـی که داشـت اغلب داسـتانی را 
انتخـاب می کـرد کـه در ژانر خود جـزء بهترین ها 
بـود سـپس چنان طـرح را با ایـده جزئیات بصری 
خـاص خـودش ترکیـب می کـرد کـه در پایـان 
کمتـر کسـی می توانسـت فیلـم را فقـط در همان 
ژانـر مـورد انتظـار طبـق بنـدی کـرد. در فیلـم 
قتـل و بـر مبنـای رمان مـورد اقتباس قرار اسـت 
مخاطـب بـا فیلمـی در ژانر نوآر/گنگسـتری روبرو 
شـود  امـا از همان نماهای ابتدایـی و صحنه های 
واقعی اسـتادیوم اسـب سـواری که در اسـتودیو و 
از نماهـای آرشـیوی گرفته نشـده بودنـد می توان 
حـدس زد که با فیلمـی نامتعارف روبرو هسـتیم. 
تصاویـر مسـتند گونه بـا صدای راوی بـر روی آن 
کـه ماننـد گوینـده سـالن شـرط بنـدی وقایـع را 
شـرح می دهـد آن چیـزی نیسـت کـه بیننـده ای 
سـکانس  در  را  دیـدن اش  انتظـار  ژانـر  مشـتاق 
افتتاحیـه دارنـد. اما بـا جلو رفتن داسـتان آن قدر 
خـرده کاری جذاب و هوشـمندانه می توان کشـف 
کـرد کـه ایـن عـدم تکـرار معمـول عناصـر ژانـر 
را بتـوان بـه سـادگی از یـاد بـرد. در واقـع ایـن 
آگاهـی کوبریـک از ظرفیت هـای کارکـرد گونه ی 
سـینمایی اسـت کـه بـا حـذف ظاهـر و یـا تغییر 
شـکل بعضـی مـوارد گل درشـت همـه فیلم های 
مـا قبـل ایـن امـکان را بـه او می دهد کـه دیدگاه 
ویـژه خـودش را در فیلـم جاری کند بـدون اینکه 

بیننـده حرفـه ای/ عـام کلیـت اثر را پـس بزند.
فیلـم بـا معرفـی چنـد شـخصیت اصلـی و ارائـه 
جزیـات کاربـردی زندگـی آنهـا آغـاز می شـود و 
مشـخص می کنـد تمامی آنهـا آدم هایـی معمولی 
و از طبقـه کارگـر هسـتند که زندگـی یکنواختی 
دارند و تنها جانی پیشـینه تبهکاری دارد و اوست 
کـه بـرای پایین آوردن ریسـک سـرقت جمعی از 
مـردان معمولـی را گـرد آورده اسـت. ایـن شـاید 
اولیـن رویکـرد خـاص قتـل در پیشـبرد داسـتان
باشـد که مانند دیگر نوآر شاخص جنگل آسفالت
)کـه در آن هم اسـترلینگ هایدن نقـش اصلی را

دارد( رونـد متفاوتـی بـا سـایر نوآرهـای جریـان 
اصلـی ژانـر داشـت. عاقـه کوبریـک بـه نمایـش 
پیچیدگـی روابـط انسـانی و ذات سـیری ناپذیـر 
اینجـا  می انجامـد  تباهـی  بـه  اغلـب  کـه  بشـر 
فیلم هایـش  کوبریکی تریـن  غیـر  از  یکـی  در  و 
بـه  همسـرش  و  دار  صنـدوق  میـان  رابطـه  در 
نظـر  از  حتـی  کـه  مـردی  درمی آیـد.  نمایـش 
مـدام  و  اسـت  کوچک تـر  زنـش  از  هـم  جثـه 
احسـاس  دیگـر جزئیـات  کنـار  در  تفـاوت  ایـن 
حقـارت او را بیشـتر مـی کنـد. او سـعی دارد بـا
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پـول بیشـتر رابطـه اش را از زوال نجات دهد. در
مقابـل او زنـی بـه عنـوان همسـر قـرار گرفتـه 
کـه از تمامـی ابزارهـای در اختیـارش اسـتفاده 
می کنـد تـا شـخصیت مـرد را تخریـب کنـد. او 
حرف هـای شـوهرش را تـک بـه تـک مسـخره 
نادیـده  را  او  حضـور  وضـوح  بـه  و  می کنـد 
می گیـرد و شـاید اگـر مـرد کمـی هوشـمندی 
بـه خـرج مـی داد از رابطـه پنهانی او هـم مطلع 
می شـد. در ادامـه زن تنهـا زمانـی کـه از نقشـه 
آگاه  کان  پـول  آوردن  دسـت  بـه  و  سـرقت 
می شـود کمـی بـا او مهربـان تـر می شـود امـا 
ایـن احسـاس نه معنای بهتر شـدن رابطه اسـت 
بلکـه شـری مـی خواهـد بـا معشـوقه اش )کـه 
خود نقشـه ای بـرای دزدیـدن تمام پول سـرقت 
شـده دارد(  زندگـی جدیـدی را شـروع کنـد. با 
توجـه بـه ویژگی هـا و پرداخـت ابعاد شـخصیت 
زن اسـت کـه فیلـم چهـره جدیـدی و خاصـی 
از زن اغواگـر در آثـار نـوآر ارائـه می کنـد کـه 
تـا آن زمـان در کمتـر فیلمـی دیـده شـده بود.

کوبریـک بـه حفـظ حریـم فضـای مردانـه ژانـر 
کـه  فریبـکار  زن  جـز  فیلـم  و  مانـده  وفـادار 
توصیـف شـد، شـخصیت زن تاثیر گـذار دیگری 
نـدارد و پـازل داسـتان را مـردان هماننـد دیگـر
آثار قدرتمند گنگسـتری / نوآر مردان می چینند

و حضـور زنـان دیگـر در داسـتان ماننـد نامـزد 
وفـادار جانـی کـه تنهـا عنصـر خیـر ماجراسـت 
و همسـر بیمـار متصـدی بـار، آنچنـان پـر رنگ

بـرای  می شـوند  ای  انگیـزه  تنهـا  و  نیسـت 
شـرکت در سـرقت و یـا دلیـل فـرار از مهلکه ای
کـه در آن گرفتـار می شـوند.کوبریک و تامسـون
توجـه نکتـه  ایـن  بـه  فیلم نامـه  نوشـتن  در 
داشـته اند کـه هـر چنـد جانـی محوریـت ماجرا

را بـه عهـده دارد امـا از او به عنـوان ضد قهرمان 
مرکزی داستان اسـتفاده نکنند.

قسـمت های  دادن  اتصـال  بـرای  را  او  آن هـا 
مختلـف سـرقت و مرتبـط کـردن شـخصیت ها 
بـا یکدیگـر طراحـی می کننـد و همیـن عامـل 
می شـود  باعـث  دیگـر  داسـتانک های  کنـار  در 
پیشـرفت قصـه و اتفاقـات به یک شـخصیت گره 
نخـورد و بـا همیـن تمهید  هـم توانسـته اند فرم 
غالـب ضـد قهرمـان اصلـی مرسـوم آثار نـوآر را 
تغییـر دهنـد و هـم جذابیـت روایـت دانـای کل

کـه شـاید خیلـی  در صورتـی  کننـد،  را حفـظ 
بـا  را  فیلـم  می شـد  سـاده تر  البتـه  و  خطی تـر 
شـخصیت مرکزی توانا و قائـم به ذات پیش ببرند 
تـا درگیـر کلـی خـرده داسـتان و ترکیـب آنها با 
هـم نشـوند. اما این عاقـه ایجاد خاقیـت، اجازه 
طی کردن مسـیر متعارف را بـه کوبریک نمی داد. 

دیگـر عامـل مهـم و الزم بـه توجـه در آثـار ژانـر 
نـوآر شـهر و موجودیـت شـهر بـه شـکل عنصری 
اسـت که وجـه ای تعیین کننده در روابط انسـانی

و رونـد داسـتان دارد. در قتـل هـم کوبریـک بـا 
شـهری  مکان هـای  از  ظرفیـت  ایـن  از  آگاهـی 
پیشـبرد  و  معرفـی شـخصیت ها  بـرای  بسـیاری 
دار  جرج/صنـدوق  می کنـد.  اسـتفاده  داسـتان 
در همهمـه و شـلوغی محـل برگـزاری مسـابقات 
اسـب دوانـی معرفـی می شـود. رندی/پلیـس کـه 
مامـور بدنام گشـتی محلـه اسـت. مایک/متصدی

بـار کـه او هـم ماننـد جـرج و بـا همـان ازدحـام 
مسـابقات  محـل  همـان  در  روحـی  اغتشـاش  و 
دیـده می شـود. موریـس در حـال بـازی شـطرنج 
بـه  بـرای کمـک  در کافـه ای اسـت کـه مایـک 
سـراغ اش مـی رود. اغلـب ماقات هـا در کافـه هـا 
و یـا باشـگاه های مردانـه شـکل می گیـرد. هویت 
آنهـا ناخواسـته بـه ایـن فضاهـای شـهری گـره 
از  گونـه ای  بـه  می خواهنـد  همگـی  و  خـورده 
ایـن شـرایط کنـده شـوند امـا نمی تواننـد. جـرج 
و مایـک حتـی بـرای دور شـدن از خانـه حتـی 
تنهـا  میـان  ایـن  در  و  می گوینـد  هـم  دروغ 
انتخـاب  جانـی و نیکـی )فروشـنده اسـلحه( در 
یـک  در  و  عمـل  می کننـد  تـر  آزادانـه  خـود 
فضـا محبـوس نیسـتند هـر چنـد کـه آنهـا هـم 
طبـق همـان الگـو در خـود شـهر و اتفاقـات  آن

گرفتار می شوند.
کوبریـک سـهم بزرگـی در هـر چـه تیـره و تـار 
نشـان دادن صحنه هـای داخلـی و بسـته دارد. او 
بـه همـراه لوسـی بـاالرد )فیلـم بـردار( از ترکیب 
فضاهـای در  وایـد  لنزهـای  و  دوربیـن  حرکـت 

میـدان  عمـق  بـا  تصاویـر  گونـه ای  بـه  بسـته 
منتقدیـن  عـده ای  کـه  یافتنـد  دسـت  بـاال 
فیلـم را بـه لحـاظ فنـی بـا همشـهری کیـن و 
آن  بـرداری  فیلـم  در  تولنـد  گـرگ  خاقیـت 
فیلـم، مقایسـه کردنـد. بـرای مثـال بـه صحنـه

یـا  و  کافـه  در  دوربیـن  توسـط  جانـی  تعقیـب 
حرکـت مایـک میان کمدهـای لباس در باشـگاه 
اسـب دوانی دقـت کنیـد که چه کیفیـت تکنیکی

باالیـی در حرکـت دوربین و وضـوح عمق میدان 
به نسـبت سـال سـاخت فیلـم دارنـد. کوبریک از 
بـاال در  نـوری و کنتراسـت  همـان موئلفه هـای 
فیلمـش اسـتفاده می کـرد کـه خیلـی پیش تـر 
متـداول  آلمـان  اکسپرسیونیسـتی  در سـینمای 
بـود امـا بـا پیشـنه ای کـه او در عکاسـی و قـاب 
بنـدی داشـت ایـن امـکان را در دسـت داشـت 
نماهـای  خصـوص  در  جدیـدی  تجربه هـای  تـا 
رایـج  زمـان  در  کـه  باشـد  داشـته  حرکتـی 
مکانیکـی  فـرم  از  اکسپرسیونیسـتی  فیلم هـای 
خـارج نشـده بودنـد. او هر کـدام از شـخصیت ها 
را بنابـر حـاالت روانـی و موقعیـت در داسـتان 
بـا میـزان معیـن  در یـک طیـف خاکسـتری و 
روشـنایی قـرار مـی داد. که ایـن چینـش و تنوع 
متفـاوت  احساسـات  خلـق  بـه  نورپـردازی  در 
منجـر  شـخصیت ها  بـه  نسـبت  مخاطـب  در 
می شـود و بـه ماننـد دیگـر آثـار نـوآر متوسـط 
کـه فقـط سـعی در ایجـاد کنتراسـت و فضـای 
خفقـان آور بـا نورپـردازی سـایه روشـن دارنـد، 
اینجـا بـا تغییرات محسـوس اما جزیـی کوبریک 
نمایـش  را  شـخصیت ها  از  دیگـر  سـویه ای 
می دهـد و مدتـی بعـد از آغـاز فیلـم بـه راحتـی
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ــل  ــس العم ــا و عک ــدن رفتاره ــا دی ــوان ب می ت
بازیگــران در آن فــرم بصــری خــاص بــا آن طیــف 
ــراه  ــا هم ــه آنه ــص ب ــتری مخت ــگ خاکس از رن
شــد. کاری کــه اگــر قــرار بــود در دیالــوگ انجــام 
شــود شــاید نــه بــه ایــن کیفیــت زیبائی شناســانه 
ــه مراتــب بیشــتر بایــد  ــا صــرف زمانــی ب بلکــه ب
محدودیت هــای  اگــر  شــاید  می شــد.  انجــام 
ــم  ــوان فیل ــه عن ــک ب ــود اســم کوبری ــوود نب هالی
بــردار نیــز در اســامی عوامــل تولیــد فیلــم

نوشته می شد.
ــگام  ــم و هن ــد فیل ــل تولی ــام مراح ــد از اتم بع
تهیــه  و  اســتودیو  نماینــده  بــرای  پخــش 
کننــده گان همگــی عقیــده بــر آن داشــتند 
ــرای  ــی و ب ــی کنون ــا شــیوه تدوین ــم ب ــه فیل ک
ــی  ــت و بازبین ــده اس ــج کنن ــام گی ــاگر ع تماش
ــردن  ــت ک ــر راس ــی و س ــای زمان در تقطیع ه
ــک  ــرورت دارد. کوبری ــران ض ــرای اک ــت ب روای
ــورک  ــه نیوی ــم را ب ــدد فیل ــن مج ــرای تدوی ب
بــرد امــا بعــد از مدتــی اعــام کــرد کــه علــت 
انتخــاب داســتان فــرار بــی عیــب و نقــص 
ــازی زمانــی اســت و اگــر قــرار باشــد  همیــن ب
ــود  ــف ش ــتقیم تری تعری ــکل مس ــه ش ــم ب فیل
ــی  ــس از مدت ــود. پ ــد ب ــم او نخواه ــر فیل دیگ
کننــدگان  تهیــه  او  میــان  جــدل  و  بحــث 
ســرانجام حــرف کوبریــک بــا کمــک تهیــه 
کننــده و دوســت اش جیمــز هریــس بــه نتیجــه 
ــش  ــرر پخ ــه ض ــری ب ــن درگی ــا ای ــید ام رس
ــر  ــانس های آخ ــل در س ــام شــد و قت ــم تم فیل
ــا یــک بلیــط پــس از  ــم ب ــه صــورت دو فیل و ب
فیلــم بندیــدو )ریچــارد فایشــر( نمایــش داده 
ــه فــروش چندانــی دســت نیافــت امــا  شــد و ب
بــه خاطــر همــان بدعــت در اســتفاده از عمــق 
ــای  ــان نقده ــت در زم ــاع روای ــدان و انقط می

ــت.  ــی گرف مثبت
ــه اش را  ــم اولی ــد فیل ــک چن ــد کوبری ــر چن ه
امــا  هالیــوود ســاخت  امکانــات  پرتــوی  در 
هیــچ گاه علــی رغــم ســن کــم )در هنــگام 
ســاخت قتــل 27 ســاله بــود(  هیچــگاه مســیر 
ــای  ــر مبن ــی اش را ب ــی و فن ــرفت مضمون پیش
نظــرات دســت و پــا گیــر اســتودیوها بنــا 
نکــرد و بــه هــر شــکلی بــود عقایــد خــود را در 
ــا  ــی کــه ب ــم اعمــال می کــرد او حتــی زمان فیل
لوســی بــاالرد بــا ســابقه در نــوع لنزهــا اختــاف 
او  نظــر داشــت تســلیم تجربــه هالیــوودی 
ــد  ــاالرد خواســت کــه اگــر نمی توان نشــد و از ب
ــاب را  ــت ق ــر اوس ــورد نظ ــه م ــه ای ک ــه گون ب
ببنــدد بهتــر اســت کــه صحنــه را تــرک کنــد.

پافشــاری بــر پیــاده شــدن عقاید و خــودرای 

بــودن در اجــرای کوچک تریــن جزئیــات 
شــاید همــان دلیلــی باشــد کــه بعدهــا مثالــی 
ــازی«  ــرای اطــالق صفــت »کوبریکــی ب شــد ب
ــکلی  ــچ ش ــه هی ــه ب ــی ک ــرای کارگردان های ب
ــار  ــان کن ــز خودش ــری ج ــده دیگ ــا عقی ب
نمی آینــد.  کوبریــک توانســت بــا درک درســت 
و کاملــی کــه قابلیت  هایــی کــه ژانــر نــوآر دارد 
فیلمــی چنــد وجهــه و فراتــر از اســتانداردهای 
مرســوم نــوآر بســازد. او بــا آن کــه می دانســت 
در  هالیــوود  قرمزهــای  خــط  از  نمی توانــد 
ــا ظرافــت و دانــش  ــر رود ب ــر فرات محــدوده ژان
بــاالی خــود توانســت  عناصــر مرســوم نــوآر را 
ــه ای شــکل دهــد کــه مخاطــب عــادی  ــه گون ب
زده نشــود و مخاطــب جــدی و منتقدان ســینما

آن را ستایش کنند. 
خــود  آگاهانــه  مســیر  و  طمــع  و  حــرص 
جــدی  عایــق  و  دســتمایه ها  از  ویرانگــری 
کوبریــک بــود کــه در فیلــم قبــل او بوســه قاتــل 
ــه  ــم همیش ــن ت ــا ای ــود ام ــه ب ــه آن پرداخت ب
ــه نحــوی واضح تــر پرداخــت  جــذاب در قتــل ب
شــد. عــاوه بــر نظــر اولیــه جیمــز هریــس تهیه 
ــاره مضمــون فیلــم گفتــه بــود  کننــده کــه درب
ــک ســعی  ــز باشــد« کوبری ــد هیجــان انگی »بای
ــرقت،  ــار س ــه در کن ــد ک ــان ده ــه نش ــرد ک ک
ــن  ــرا ای ــطحی ماج ــان س ــورد و هیج زد و خ
ــز  ــر برانگی ــد تفک ــم می توانن ــا ه ــوع فیلم ه ن
هــم باشــند. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــر  ــده تصاوی ــه بینن درســت همــان لحظــه ای ک
طــرح ریــزی دزدی را می بینــد در ذهنــش 
کلفــت اش گــردن  دوســت  و  شــری  بــه 

از  دارد  رابطـه ای  کـه  می دانـد  و  می کنـد  فکـر 
پـول  زمانی کـه چمـدان  و  تهـی می شـود  درون 
روی ماشـین حمـل بـار حرکت می کنـد می تواند 
از  مانـع  فـی  و  بزنـد کـه عشـق جانـی  حـدس 
مسـخره ترین  بـه  پول هـا  کـه  شـد  نخواهـد  آن 
شـکل ممکـن در بـاد رهـا شـوند. کام پایانـی 
جانـی در هنـگام محاصـره پلیس در واقـع جواب 
زیاده خواهـی  تمـام  بـه  اسـت  کوبریـک  خـود 
فـی  جـواب  در  و  فیلـم  در  موجـود  طمـع  و 
وقتـی از او  می خواهـد کـه فـرار کنـد می گویـد

»چه فایده؟«

منابع: 
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2. ژانرهـــای ســـینمایی از شـــمایل شناســـی تا 
ایدئولوژی / بری کیت گرانت / شـــیوا مقانلو / بیدگل

3. ســـایه های نوآر / لوری اشـــنایدر آدامز / مازیار 
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یک

درسـت  معنـای  در  فضایـی  اودیسـه ای   :2001
کلمـه اثری سـینمایی اسـت کـه فقـط در مدیوم 
سـینما قابـل تعریف اسـت. تمرکز اصلی اسـتنلی 
فیلـم  ایـن  در  مقولـه ای  از هـر  بیـش  کوبریـک 
بیـان سـیر داسـتان و القـای احساسـات بـرروی 
ناخـودآگاه بیننده از طریق تصویر اسـت. کوشـش 
وی بـر ایـن نکتـه اسـتوار اسـت کـه کمتـر از هر 
مقطـع، لفـظ هـای بیهـوده و بازی هـای زبانـی را 
بـا اثـر خـود درآمیـزد و تـا حـد امـکان بـر دیدن 
و سـپس فهمیـدن تکیـه کنـد. کوبریـک مانـع 
دخالـت تماشـاگر در فیلـم می شـود و تماشـاگر 
بییننـده  در فیلـم نقشـی منفعـل دارد و صرفـًا 
بایـد  کـه  چیـزی  همـان  درسـت  یعنـی  اسـت 
باشـد. دوربیـن سـرد کوبریـک از هرگونـه ایجـاد 
ارتبـاط، هـم ذات پنـداری و سـمپاتی دراماتیـک 
می کنـد .  جلوگیـری  فیلـم  شـخصیت های  بـا 
فیلـم در هیـچ مقطعـی ای وابسـته بـه تماشـاگر 
خـود نیسـت و  بـدون توجـه بـه واکنش هـای او 
کنش هـای خـاص خـود را جلـو می بـرد و گویـی 
بـه تماشـاگر احتیاجی نـدارد؛ حتی در پـاره ای از 
لحظـات تماشـاگر غیرجدی، فیلم را بـا ریتم کند

)امـا درسـت و واقعی( آن پـس می زند.»کوبریک 
هرصحنـه را بـه جوهر اصلی اش محـدود می کند 
و آن را روی صفحـه ی عریـض قـرار می دهـد تـا 
تصویـر در تخیـل مـا جـای گیرد. بر خـاف اکثر 
فیلم های علمی تخیلی 2001: اودیسـه  ای فضایی

حیـرت  بـه  بلکـه  نمی کنـد  زده  هیجـان  را  مـا 
وا مـی دارد.«1 فیلمـی کـه از گـذرگاه تصویـر و 
بـه هسـتی و جهـان  نامتعـارف  سـینما دیـدی 
سـرگرمی ای  فیلـم  می گشـاید.  تکاملـی  بینـی 
زودگـذر کـه بـرای یـک بار دیدن باشـد نیسـت. 
»فکـر می کنـم اگـر اصـواًل 2001 موفـق شـده، 
به خاطـر ایـن اسـت کـه توانسـته طیف وسـیعی 
از مـردم را کـه اغلـب هیـچ اندیشـه ای درباره ی 
سرنوشـت انسـان و نقش انسـان در عالم هسـتی 
و ارتباطـات انسـان بـا شـکل های برتـر حیـات 
کـه  کسـانی  مـورد  در  کنـد.  جـذب  ندارنـد، 
ایده هـای 2001  اگـر  باهـوش هسـتند،  خیلـی 
بـه شـکل مجـرد ارائـه شـود، ایـن ایده هـا بـی 
جـان شـده و خـود بـه خـود در طیـف روشـن 
فکـری قـرار می گیرنـد. بـه هرحـال آن هایـی که 
در دریافـت مفاهیـم بصـری و احساسـی سـینما 
باتجربـه شـده انـد، می توانـد در اعمـاق وجـود 
هرکـس، طنیـن ایـن فیلـم را تشـدید کننـد.«2

دو

ــیقی  ــا موس ــراه ب ــران هم ــی  بیک ــم در تاریک فیل
ــک  ــی تاری ــردد. برهوت ــاز می گ ــز آغ ــم انگی وه
کــه از نیســتی و عــدم حکایــت دارد. بــازی 
ــا واژه ی Dawn  در  ــک ب ــز کوبری ــیطنت آمی ش
  )The Dawn Of Man( ــش اول ــدی بخ عنوان بن
در نوبــه ی خــود بســیار قابــل توجــه اســت، 
  Down و Dawn ــان واژه ــن بی ــه بی ــباهتی ک ش
وجــود دارد ؛ هــم در گفتــار و هــم در نوشــتار
بســیار شــبیه اند. Dawn  به معنای طلوع، دمیدن،

طلــوع کــردن و نمایــان شــدن وDown بــه معنای 
زمیــن افتــادن، بــه زمین کشــیده شــدن، بــه زمین 
گذاشــتن و پســتی اســت. ایــن بــازی و دوگانگــی 
در معنــی ایــن ترکیــب کــه هــم حاکــی از ظهــور 
انســان و در طــرف دیگــر بــه زمیــن افتــادن انســان 
در معنــای هبــوط آن اســت در ادامــه فیلــم رنــگ 
ــه ای  ــه گوش ــرد ک ــود می گی ــه خ ــری ب ــدی ت ج
ــد. در  ــان می کن ــک را نمای ــی کوبری ــان بین از جه
پیــش زمینــه ی ایــن عنــوان، تصویــری از ســرخی 
ــه  ــه ب ــید )ک ــروب خورش ــا غ ــوع ی ــگام طل هن
ــرای بیــان همیــن دوگانگــی مشــخص  درســتی ب
نیســت( قابــل مشــاهده اســت. همــراه بــا تصاویری 
ــانی از  ــه نش ــن ک ــات از زمی ــگ ش ــتریم الن اکس
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ــورد. ــم نمی خ ــه چش ــوش در آن ب ــب و ج جن
سـپس انسـان هایی کـه بـا حـرکات و رفتـار خـود 
بیش تـر بـه حیوانات شـبیه انـد نمایـان می گردند 
کـه مشـغول خـوردن گیاهـان و خارهـا هسـتند و 
هیـچ هـدف و برنامه ای بـرای ادامـه ی حیات خود، 
دفـع خطـرات طبیعـی و عوامـل محیطـی ندارند. 
کوبریـک بـا تمرکـز روی یکـی از ایـن جمع هـای 
انسـانی-میمونی، تعاملـی کـه بـا دیگـر همنوعـان 
خـود دارنـد را بـه خوبـی بیـان می کنـد. جدالـی 
بـرای آب که درآن انسـان های مـورد توجه دوربین 
کوبریـک شکسـت خورده و گروهی دیگر از انسـان 
بـر آب مسـلط می شـوند؛ گـروه شکسـت خـورده 
سـرخورده از این جبر، مغموم شـب را می گذرانند. 
کوبریـک پیش از هرچیـزی ذات حیوانی و غلبه ی 
ایـن ذات را مقـدم بـر خـرد و خردورزی در انسـان 
می دانـد. انسـان - میمـون ها روز بعد کـه از خواب 
بیـدار می شـوند بـا جسـمی کـه برایشـان غریـب 
اسـت مواجـه می شـوند. طبیعی نبودن این جسـم 
و  فیلـم  ببینـده ی  بـرای  اول  لحظـه ی  از همـان 
انسـان_میمون های درون فیلـم آشـکار می شـود. 
ایـن جسـم سـیاه رنـگ نـه از نظـر انـدازه، شـکل 
و حتـی از نظـر فـرم و صیقـل خوردگـی بـا هیـچ 
عنصری از محیط طبیعی بیرون شـباهت ندارد که 
بیـش از هـر چیـز بیان گر ایـن نکته اسـت که این 
جسـم زمینی نیسـت. در ابتدا شـاهد موضع گیری 
سـیاه جسـم  مقابـل  در  انسـان  مدافعانـه ی 

هسـتیم، یکـی از آن هـا بـه آرامـی و بـا شـک و 
تردید جسـم را لمـس می کند. بعـد از این، همه ی 
انسـان - میمـون هـا دور جسـم جمـع شـده و آن 
را لمـس می کننـد همـراه ایـن تصاویـر صدایـی 
شـنیده می شـود که آوایـی فریاد گونه و ترسـناک 
اسـت کـه گویا آسـمانی اسـت )آسـمانی نـه لزومًا 
بـه معنـی معنـوی بلکـه بـه معنـای غیرزمینـی(؛ 
و در ایـن هنـگام، نشـان دادن آن لوحـه ی سـیاه 

بصـورت اکسـتریم لـو انـگل کـه امتـدادی مثلـث 
گونـه بـا مـاه و خورشـید پیـدا می کنـد کـه ایـن 
دیـد پاییـن بـه بـاال در فیلـم  حاکـی از برتـری 
و غلبـه ی جسـم سـیاه و حتـی منشـا آن دارد.

در نمـای آی لـول مدیـوم شـات بعـدی انسـان در 
وسـط تصویـر، آرام بـه یـک تکـه اسـتخوان نـگاه

می کنـد. دوربیـن بـه درسـتی بـا فوکـوس کامـل 
می دهـد.  مهمـی  اتفـاق  از  خبـر  انسـان  روی 
فضایـی  اودیسـه ای   :2001 در  کوبریـک  دوربیـن 
بـه  نسـبت  تفـاوت  ایـن  بـا  اسـت  کل  دانـای 
بـودن  کل  دانـای  کـه  ایـن چنیـن  آثـار  بقیـه ی 
کوبریـک در داسـتان فقـط از طریـق دوربیـن بـه

بیننـده انتقـال داده می شـود و هیـچ ردی از ایـن 
تسـلط در فیلمنامـه ی اثـر وجـود نـدارد. کوبریک با 
همیـن کار، سـعی بـر خـارج کـردن فیلـم از اثـری 
زورگـو در مفهـوم دارد، داسـتان فیلـم بـه گونـه ای 
تعریـف می شـود که برداشـتی خـاص از فیلـم انجام 
نشـود. انسـان اسـتخوان را بـه آرامـی بـر مـی دارد و

بر روی اسـتخوان دیگری می زنـد که این صحنه هم 
همراه با نشـان دادن توالی ماه و خورشید و آن جسم 
سیاه است. گویا تغییری در انسان حاصل شده است و

جرقـه ای در صورت و حالـت وی رخ می دهد. دوربین 
از آی لـول  بـه لـو انـگل و اکسـتریم لو انـگل تغییر 
پیـدا می کنـد، کـه ایـن تغییـر در حالـت دوربین به 
خاطـر تغییری اسـت کـه خـرد در انسـان - میمون

خـرد  داشـتن  بـا  انسـان  اسـت،  شـده  آن  باعـث 
گویـی بزرگتـر شـده اسـت. اینسـرتی از اسـتخوان 
و دسـت انسـان، شکسـتن دیگـر اسـتخوان ها و بـه 
زمیـن افتـادن حیوانـات و در ایـن لحظـه پارامتـری 
جدیـد بـه انسـان و زندگـی او اضافـه مـی شـود.

آتـش  اسـت  آمـده  یونـان  اسـاطیر  داسـتان  در 
آسـمانی یـا خـرد نزد زئـوس پادشـاه خدایـان بود 
کـه پرومتئـوس آن را دزدیـد و بـه انسـان داد و 
انسـان با آن شـخصیتی نـو پیدا کرد. بـرای تقریب

ذهـن همچنیـن در تـورات کتـاب پیدایـش نقـل 
شـده است: خداوند انسـان را از خوردن میوه ی دو 
درخـت منع کرده بود شـیطان )به شـکلی پرومته 
گونـه( نـزد حوا آمد و گفت من خیر و صاح شـما 
را می خواهـم سـپس گفـت از ایـن میـوه بخوریـد 
کـه آگاه شـوید. حـوا میـوه را چیـد و خـورد و آن 
را بـه آدم داد. آدم بعـد از خـوردن میـوه از لخت و

عـور بـودن خـود خبـردار شـد در پشـت بوتـه ای 
او نـدا داد کـه چـرا  پنهـان شـد و خداونـد بـه 
پشـت ایـن بوتـه مخفـی شـدی؟ گفـت :برهنـه 
هسـتم ؛ خداونـد پرسـید چـه کسـی گفتـه کـه 
برهنـه هسـتی؟ آیـا از میـوه ی درخـت ممنوعـه 
خـوردی؟ و بـرای اینـکار انسـان بـه زمیـن تبعید 
شـد و بـرای درخـت دوم جاودانگـی محافظانـی 
قـرار داده شـد. دیـد کوبریـک بـه خـرد و دانـش 
بـه  خـرد  هـم  این بـار  اسـت.  راسـتا  همیـن  در 
واسـطه ی جبـر بـه انسـان وارد می شـود و هیـچ 
اختیـاری در قبـول یا رد آن ندارد و انسـان در گام 
اول از آن بـرای سـلطه گـری اسـتفاده می کنـد.

خـرد بـه عنـوان انـگاره ای نیچـه ای بـرای تسـلط 
ابـزاری بـر انسـان ظهـور و بـروز پیـدا  و حتـی 
می کنـد کـه منجر به پیـروزی در  برتـری خواهی 
وی می شـود و اراده ی وی را معطـوف بـه قـدرت 
کوبریـک سـلطه  نکنیـم  فرامـوش  امـا  می کنـد. 
جویـی انسـان را حتـی از قبـل از داشـتن خـرد 
بـا رفتـار سـلطه جویانـه گـروه اول انسـان ها کـه 
ابتـدا برکه ی آب را به تسـلط خـود درآورده بودند 
نشـان می دهـد. »اگر انسـان اولیه از ایـن که کنار 
غـارش بنشـیند و محـو غـروب زیبـای خورشـید 
یـا شـکل پیچیـده ی یـک ابر شـود راضی می شـد 
منقـرض  را  رقیبـش  گونه هـای  هرگـز  احتمـااًل 
نمی کـرد و اربـاب ایـن سـیاره هـم نمی شـد.« 3 
ایـن دیـد رنـگ و بویـی فرویـدی بـه خـود گرفته 
و پسـت  و  پلیـد  را  انسـان  ذات  ابتـدا  در  کـه 
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بــه دنبــال کســب قــدرت معرفــی می کنــد کــه از 
ســایه ی وجــود عقــل و اختیــار این انــگاره را خارج 
ــد.  ــان می رس ــودی انس ــت وج ــه ماهی ــرده و ب ک
ژان پــل ســارتر چنیــن می گویــد: »تعریــف 
ــر  ــه بش ــت ک ــبب اس ــدان س ــر ب ــری بش ناپذی
ــزی می شــود  ــچ نیســت، ســپس چی نخســت هی
بدیــن گونــه طبیعــت کلــی بشــر وجــود نــدارد.«4 
همچنیــن در همیــن راســتا جــان مــک کــواری 
گفتــه اســت: »چنیــن نیســت کــه آدمــی نخســت 
بوجــود بیایــد و ســپس مختــار و آزاد شــود 
ــار  ــل مخت ــای از قب ــه معن ــودن ب ــه انســان ب بلک
بــودن اســت.«5 کوبریــک مفهــوم و خوانــش 
)درک، آزادی، خــرد( کــه در اگزیستانسیالیســم از 
پــس هــم می آینــد را در فیلــم رد می کنــد و 
ــواری  ــک ک ــه ی م ــه گفت ــه ب ــودن را ک ــار ب مخت
ــودن یکــی  ــار ب ــل مخت ــودن و از قب ــا انســان ب ب
اســت بــه کنــاری زده و گــذاره ی ســلطه طلبــی، 
ــد و  ــن آن می کن ــدرت را جایگزی ــت و ق حاکمی
معتقــد اســت طبیعــت انســان تمایــل بــه قــدرت 
اســت کــه حــال بــا خــرد توامــان گشــته اســت.

ــد  ــه آســمان ســیری چن ــاب اســتخوان ب ــا پرت ب
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــک لحظ ــاله در ی ــزار س صده
و اســتخوانی کــه ابتدایــی تریــن ابــزار بشــر 
ــه  ــرفته ترین آن ک ــه پیش ــوده ب ــلطه ب ــرای س ب
ســفینه ای فضایــی اســت بــدل مــی شــود.
ــا موســیقی ــه  همــراه ب ــا ک ــی بی همت صحنه های

و  اســت  اشــتراوس6  یوهــان  آبــی  دانــوب 
رقاصــی زیبــای همــه ی اجــزا از بزرگ تریــن 
آنهــا ســفینه های فضایــی در فضــای بیکــران 
آســمان، تــا کوچک تریــن شــان قلــم دکتــر 
ــا  ــه فضــا می بخشــد. ب ــی خــاص ب ــد طراوت فلوی
ورود دکتــر فلویــد بــه ایســتگاه فضایــی کوبریــک 
ــه  ــد ب ــوژی جدی ــا تکنول مواجــه ســرد خــود را ب
نمایــش بیننــده می رســاند. زاویــه ی دیــدی کــه 
در آثــار بعدیــش نیــز )پرتقــال کوکــی7 - 1971(

قابــل مشــاهده اســت. مواجــه بــا  رفتارهــای 
ــاکن و   ــرد و س ــوری س ــینی، دک ــی و ماش مصنوع
البتــه انســانی کــه تــا چنــد لحظــه پیــش چیــزی 
ــود  ــت خ ــراز هوی ــرای اح ــون ب ــت اکن نمی دانس
روبــروی ماشــینی قــرار گرفتــه و بــه تفکیــک ابتدا 
ــی و  ــام خانوادگ ــت و ن ــپس ملی ــد، س ــد مقص بای
نــام خــود را بگویــد؛ اینکــه کوبریــک احــراز هویــت 
ــد  ــرو تایی ــانی( را در گ ــت انس ــری اس ــت ام )هوی
ماشــینی قــرار داده خــود بندگــی این انســان عاقل 
شــده را بــه نمایــش می گــذارد. امــا گویــا در بیرون 
از ایســتگاه و در مــاه اتفاقــی افتاده و چیزی کشــف 
شــده کــه روی زندگــی افــراد داخــل ایســتگاه تاثیر 
ــی و ســردی ــا بی تفاوت ــراد ب ــن اف ــا ای گذاشــته ام

و حتــی در بیــن صحبت هــای خــود در ایــن 
مــورد حــرف می زننــد و گویــی برایشــان اهمیتــی 
ــورد  ــی در م ــا بی میل ــز ب ــد نی ــر فلوی ــدارد. دکت ن
ایــن کشــف عجیــب، بــا همــکاران خــود دربــاره ی 
غــذا صحبــت می کنــد. او وقتــی بــا جســم روبــرو 
می شــود ســعی می کنــد بــه همــان شــکلی کــه 
اجــدادش روی جســم ســیاه دســت کشــیدند بــه 
آن دســت بزند. اینســرتی از دســت او نشــان داده

ــش عکــس  ــا همکاران ــد ب ــی خواه می شــود و م
ــه  ــرد ک ــیاه بگی ــم س ــن جس ــا ای ــادگاری ای ب ی
ــود...  ــع از آن می ش ــراش مان ــوش خ ــی گ صدای
ســپس  و  کنــش  دو  ایــن  تفــاوت  امــا 
واکنش هــای متفــاوت بعــدی آن از چیســت؟ 
چــرا جســم ســیاه در ابتــدا آورنــده ی خــرد 
در بیــن انســانها ســت و در بــار دوم موجــب 
می گــردد؟ همکارانــش  و  فلویــد  دکتــر  آزار 

جــواب ایــن ســواالت نیــز از نــگاه جبرگرایانــه ی 
ــه آن جســم ســیاه ناشــی می گــردد.  کوبریــک ب
نیازمنــدی ای کــه انســان در خــود حــس می کــرد

ــدس  ــار مق ــد؛ رفت ــم ش ــن جس ــزول ای ــث ن باع
مآبانــه ای کــه انســان در ابتــدا بــا جســم داشــت 
ــود  ــوم ب ــان معل ــت آن ــه در حال ــی ک و احترام
ــگاه دانــش  ــه غــروری از جای ــل ب ــار تبدی ــن ب ای
شــده بــود و جســم ســیاه، جســمی صرفــًا عــادی 
کــه اثــری الکترومغناطیســی بــر پیرامــون خــود 
ــه آن  ــوف ب ــدی مکش ــا دی ــد ب ــال بای دارد و ح
نگریســت؛ پنداشــته شــد و ســعی ای کــه در 
عــادی جلــوه دادن ایــن جســم بــا گرفتــن یــک 
عکــس یــادگاری دارنــد موجــب رویکــرد متفــاوت 
جســم در مقابــل انســان شــد. ایــن بخــش فیلــم 
ــور ــم آرت ــه قل ــاه دارد ب ــتانی کوت ــه در داس ریش

ســی کارک کــه خــود نیــز در نــگارش فیلمنامــه 
ایفــای نقــش کــرد. )نگهبــان 8 - 1950( دربــاره ی 
کشــف جســمی در کــره ی مــاه اســت کــه وقتــی 
ــرو  ــا آن روب ــکافتند ب ــل آن را می ش ــال های قب س
شــدند و نتیجــه گرفتنــد کــه این جســم نشــانه ای 
از وجــود موجــودات هوشــمند در مــاه اســت 
ــن  ــد. ای ــی می دادن ــته ها در آن نگهبان ــه گذش ک
داســتان کوتــاه تنهــا خطابــه ای ناهمگــون و روایتی 
یــک بعــدی اســت کــه هیــچ گونــه شــباهتی بــه 
داســتان های علمــی تخیلــی پویــا نــدارد، هرچنــد 
کوبریــک بــا مهــارت وجوه تخیلــی فیلــم را کاهش 
داده و تمــام داســتان را بــا جــوی کــه بــر حقایــق 
علمــی اســتوار اســت جلــو می بــرد و تمام داســتان 
را در قلمــرو دانــش حقیقــی و مــورد تاییــد در زمان 
خــود بســط می دهــد کــه ایــن نیــز جــزو امتیــازات 
کار کوبریــک اســت. تفاوتهــای موجــود )که بســیار 
زیــاد هــم هســتند( فیلمنامــه در مقایســه بــا فیلــم

ــه  ــذارد ک ــه می گ ــم صح ــه ی مه ــن نکت روی ای
ــی از  ــود بخش های ــد خ ــاح دی ــه ص ــک ب کوبری
ــذف  ــه ی او ح ــی کارک و فیلمنام ــتان س داس
ــتان وی ــی داس ــت ادب ــتر از ظرفی ــرده و بیش ک

ــد  ــف کن ــود را تعری ــتان خ ــا داس ــرده ت ــره ب به
ــی ــتان س ــرط داس ــودن مف ــی ب ــه دام خیال و ب

ــن شــیوه  ــه ای ــد برخــی ب ــد. هرچن کارک نیفت
ــی  ــوان طوالن ــا می ت ــد ام ــی وارد می دانن ایرادات
ــپردگی  ــکانس ها را از سرس ــی از س ــدن برخ ش
کوبریــک بــه رئالیســم )حتــی در ســینمای 
علمــی تخیلــی( مربــوط دانســت کــه فیلــم ایــن 
ــی  ــور س ــد. آرت ــوه می کن ــال جل ــن مینیم چنی
ــد:  ــود می گوی ــرات خ کارک در بخشــی از خاط
»اســتنلی پرســش نامــه ای صــد ســواله دربــاره ی
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آنهـا آیـا  مثـًا  کـرده.  تهیـه  مـاه  فضانـوردان 
با پیژامه هایشـــان می خوابند؟ بـــرای صبحانه 
چـــه می خورنـــد و غیـــره!«9 ســـی کارک 
چند مـــاه بعـــد از نمایـــش عمومـــی فیلم، 
داســـتان کوتـــاه نگهبان را بازنویســـی و رمان
2001: اودیسـه ای فضایـی را به بـازار عرضه کرد.

بخش دوم فیلم با پرشـی 18 ماهه آغاز می شـود، 
بررسـی بـرای  یـک  دیسـکاوری  فضاپیمـای 

سـیگنالی که جسـم سـیاه ماه به سـمت مشتری 
ارسـال می کنـد بـه سـمت آن در حـال حرکـت 
اسـت. پنـج انسـان به همـراه ابرکامپیوتـری به نام 
هـال 9000 10 در ایـن سـفینه همراه هم هسـتند. 
طریـق  از  ابرکامپیوتـر  ایـن  بـا  آشـنایی  نحـوه ی 
مصاحبه ای اسـت که شـبکه ای خبری با سرنشینان 
ایـن سـفینه انجـام داده و تعـداد سرنشـینان ایـن 
سـفینه را 6 نفر یـاد می کند. مصاحبه ای سرشـار از 
غرور و برتری که از قدرت این سـاخته ی دست بشر 
حکایـت دارد؛ برتـری ای کـه اجـازه ی کنتـرل تمام 
فرمان هـای سـفینه و اعمال حیاتی سـه سرنشـین 
در خـواب مصنوعـی بـه وسـیله ی ایـن ابرکامپیوتر 
را بـه وی می دهـد. فریمـن دایسـن از موسسـه ی

مطالعات پیشرفته ی پریسنتون می گوید:
»خـرد، ممکـن اسـت بـه راسـتی یک تاثیـر خوش 
خیـم باشـد و گروهی از افـراد منـزوی در آن دورها 
در آسـمان پدیـد آورده باشـد امـا ایـن نیـز بعیـد 
نیسـت که خرد ممکن اسـت نوعی سـرطان مربوط 
به اسـتخراج بی هدف تکنولوزی باشـد که درسـت 
بـه همـان وضـع اجتنـاب ناپذیری کـه زمیـن ما را

در برگرفت یک کهکشان را هم در بربگیرد«11
انسـان  بـر  انسـان  ایـن سـلطه ی کامـل مخلـوق 
می گیـرد؛  خـود  بـه  دیگـر  شـکلی  ادامـه  در 
محاسـبات در   9000 هـال  کـه  اشـتباهی  بـا 

انجـام می دهـد اعتمـاد دو سرنشـین بیدار سـفینه 
نسـبت بـه وی کـم می شـود و آنهـا بـرای از مـدار

خـارج کـردن ابر کامپیوتـر باهم مشـاوره می کنند، 
اسـت  هوشـمند  موجـودی  کـه  ابرکامپیوتـر  امـا 
متوجـه تصمیـم ایـن دو می شـود. دیـد کوبریـک 
بـه ایـن ابرکامپیوتـر دیـدی ابر انسـانی اسـت. این 
ابرکامپیوتـر مخلـوق قدرتمندی اسـت کـه از خالق 
خـود قوی تـر می گـردد، نهـاد و ذات انسـانی دارد 
و بـه دلیـل همیـن ذات سـلطه جـوی تمامیـت 
خـواه اسـت کـه خطایـی را نمی پذیـرد و حتـی 
بـرای صیانـت از جـان خـود کـه غریـزه ای اسـت 
انسـانی دسـت به پایـان زندگی بقیه ی سرنشـینان

مـی زنـد. »هـال 9000: اینجـور چیـزا قبـا هـم 
اتفـاق افتـاده ...و همیشـه عاملـش اشـتباه انسـانی 
بـوده. فرانـک: گـوش کـن، هـال ...تـا حـاال هیـچ 
مـوردی نبـوده کـه ...یـک اشـتباه کامپیوتـری در 
سـری 9000 رخ داده باشـه، مگه نه؟هال 9000: به 
هیچ وجـه فرانـک«. آری ، هـال 9000 هـم انسـان

اسـت زیرا عصاره ی وجودی انسـان را دریافت کرده 
اسـت، مشـخصه ای کـه کوبریـک قبـل از خـرد آن 
را منتصـب بـه انسـان می کنـد، سـلطه گـری! هال 
9000یکـی از فضانـوردان را می کشـد و دکتر بومن 
بـرای پیـدا کـردن و برگرداندن جسـد وی به بیرون 
از سـفینه مـی رود و جسـد وی را بـر می گرداند؛ اما 
در هنـگام ورود از ایـن ابرکامپیوتـر می خواهد در را 
بـاز کند و بـا این جواب از طرف هـال 9000 مواجه 
مـی شـود که کامپیوتـر نمی خواهـد در را بـاز کند. 
بـه نظـرم کوبریـک موفق به خلـق ترسـناک ترین 
کـه  جایـی  می شـود  سـینما  تاریـخ  صحنـه ی 
هـوش مصنوعـی )مخلـوق انسـان( در برابـر وی 
سـرپیچی وی  دسـتور  از  و  می کنـد  علـم  قـد 
می کنـد و او را در برهـوت تاریکـی تنهـا می گذارد.

در  ابرکامپیوتـر  بـر  بومـن  دیویـد  غلبـه ی 
حقیقـت همـان غلبـه ی انسـان بـر ذات انسـانی 
عصیان گـر  کـه  ذاتـی  می گـذارد.  نمایـش  بـه  را 
و شـده  درگیـر  خـود  خالـق  بـا  حـاال  و  اسـت 

ــیدن  ــرای رس ــت ب ــه ای اس ــت وی مرحل شکس
ــی  ــادل روم ــفر و ژوپیتر)مع ــن س ــدف ای ــه ه ب
ــت. ــوی آن اس ــان(و آن س ــاه خدای ــوس پادش زئ

ــه  ــدازه جامع ــر ان ــد: »ه ــو می گوی ژان ژاک روس
انســانی رشــد می کنــد و پیچیــده می شــود 
ــن  ــد و همی ــتری می یابن ــوع بیش ــای او تن نیازه
ــه موجــب بردگــی می شــود  ــوع نیازهاســت ک تن
ــتقل  ــن آزاد و مس ــش از ای ــا پی ــه ت ــانی ک انس
روز  نیازهــای  شــدن  پیــدا  دلیــل  بــه  بــود 
افــزون بایــد تســلیم کل طبیعــت و بدتــر از 
ــا  ــود. او ب ــود بش ــران خ ــال و اق ــلیم امث آن تس
دیگــران می شــود.«12 بــرده ی  آقــا شــدنش 

بخــش ســوم فیلــم کــه ژوپیتــر و آن ســوی 
ــدف  ــن از ه ــاع بوم ــا اط ــام دارد ب ــت ن بی نهای
ســفر آغــاز می شــود. ســفر مکاشــفه وار وی در دل 
ــدگان  ــل دی ــان، گــذار اعصــار در مقاب ــاد و زم ابع
ــام در  ــتادی تم ــا اس ــک ب ــرت او! کوبری وی و حی
ــری و  ــزات کامپیوت ــری از تجهی ــه خب ــه ای ک ده
ــری نیســت دســت  ــژه ی کامپیوت ــوه هــای وی جل
بــه خلــق ایــن تصاویــر می زنــد. تصاویــر فضــا در 
تمــام مــدت فیلــم، وضعیــت بی وزنــی سرنشــینان 
در فیلــم و دوربینــی حیــرت انگیــز، همــه و همــه 
ــی داشــت  نشــان از تســلط و مهارتــی مثــال زدن
ــود  ــم از خ ــاخت فیل ــول س ــک در ط ــه کوبری ک
ــتره و اکسپرسیونیســتی  ــر آبس ــان داد. تصاوی نش
ــورد  ــدت مکاشــفه ی فضان ــه در تمــام طــول م ک
اســت  نــاب  تصاویــر  می شــود  داده  نمایــش 
ــوان  ــت ت ــای واقعی ــه ای در دنی ــر تجرب ــه کم ت ک
رســیدن بــه آن را دارد. دریــای ســبز و کــوه هــای 
آبــی و بنفــش ، آســمانی ســیاه و دیگــر تصاویــر 
ــفه ی  ــن مکاش ــان ای ــا پای ــم. ب ــز فیل ــال انگی خی
ــا(  ــن م ــورد )و همچنی ــط فضان ــرت آور توس حی
ــرن 18  ــاروک ق ــاری ب ــا معم ــه ای ب او را در خان
ــن فضاهــا در فیلم هــای بعــدی می بینیــم کــه ای
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ــال  ــدون 1975 13 و پرتق ــری لین ــک )ب کوبری
کوکــی 1971( هــم جــزو عناصــر اصلــی صحنــه 
هســتند. ناظــر بــودن دیویــد بــه مرحلــه ی بعــدی 
بودنــش )کــه دوربیــن دانــای کل کوبریــک جــای 
ســوژه در مرحلــه ی بعــدی اســت( و تغییــر

وضعیــت وی در صحنــه کــه توجــه دکتــر بومــن 
ــب  ــش جل ــم یافتن ــدی تجس ــه ی بع ــه مرحل ب
ــه  ــا توج ــک ب ــازی کوبری ــن ب ــود و همچنی می ش
بیننــده بــه ســوژه کــه بــا ســوییچ روی مرحلــه ی 
بعــد، خبــری از مرحلــه ی قبــل نیســت از نــکات 
قابــل توجــه میزانســن ایــن ســکانس اســت.

در نمــای پایانــی از دیویــد هنگامی کــه وی در حال 
ــا عــدم  مــرگ اســت )کــه بدرســتی مــرگ وی ی
مرگــش در صحنــه نمایــش داده نمی شــود( جســم 
ســیاه دوبــاره بــر وی فــرود می آیــد و این بــار 
ــنیده  ــی ش ــزول قبل ــگام دو ن ــه در هن ــی ک صدای
می شــد در صحنــه نیســت و دیگــر لمســی هــم در 
کار نیســت و دیویــد ماننــد پیشــینیان خود جســم 
ــمت  ــه س ــتش ب ــد، دس ــس نمی کن ــیاه را لم س
جســم ســیاه »اشــاره« می کنــد، بــه ماننــد نقاشــی 
.)The Creation of Adam(خلقــت اثر میــکل آنــژ
ــن ــان، چنی ــرد انس ــاز خ ــه ی آغ ــیقی لحظ موس
گفــت زرتشــت ریچــارد اشــتراوس14 پخــش

ــه صــورت  ــه ب می شــود، دوربیــن کوبریــک هــم ن
ــول و  ــار آی ل ــن ب ــه ای ــگل بلک ــو ان ــتریم ل اکس
ــدان نزدیــک  ــه جســم توجــه دارد و ب ــراز ب هــم ت
می شــود و وارد آن می شــود. در بســتر دیویــد 
ــه  ــی ک ــت جنین ــت در حال ــانی اس ــر انس تصوی
ــت.  ــرده اس ــق ک ــودک را خل ــیاره ک ــی س ترکیب
ــل  ــب را در مقاب ــن ترکی ــه ای ــک ک ــر کوبری تصوی
ــی از  ــد حاک ــرار می ده ــر از آن ق ــن و بزرگت زمی
ــوری دارد  ــان مح ــدت انس ــه ش ــی ب ــان بین جه
کــه جنیــن را هــم تــراز جهانــی قــرار داده اســت. 
ــود؟  ــرای چــه ب ــزول جســم ســیاه ب ــار ن ــا این ب ام
تکمیــل انســانی جســتجوگر کــه بعــد از عبــور از 
ــن  ــف حــال کامــل شــده اســت. ای مراحــل مختل
ــدی  ــت، نیازمن ــدی اس ــر نیازمن ــم از س ــزول ه ن
ــه حیــات کــه دیویــد در آخریــن لحظــات آن را   ب
ــا تجســم  ــاره و جاودانگــی ب ــد دوب می طلبــد و تول

ــد. ــت می یاب ــودک عینی ک

سه

ســینما هنــر جزییــات اســت. از جزییــات اســت که 
ــاخت. در  ــید و آن را س ــات رس ــه کلی ــوان ب می ت
ــی  ــا را وارد تجربیات ــک م ــم کوبری ــی از فیل لحظات
و جــز  می کنیــم  لمــس  را  آن  کــه  می کنــد 
ــش  ــات نمای ــود. لحظ ــان می ش ــات خودم تجربی
ــرده ی ســینما فضــا و همچنیــن ســفینه ها کــه پ

در لحظاتــی بــه زاویــه ی دیــد یــک فضانــورد 
)دوربیــن ســوبژکتیو( در آســمان تبدیــل می شــود 
ــات  ــت، لحظ ــل درک اس ــده قاب ــرای بینن ــه ب ک
تنهایــی دیویــد در فضــا و پیــاده روی فضایــی کــه 
در آن صــدای پــس زمینــه نفــس کشــیدن اوســت 
بــرای بیننــده تبدیــل بــه تجربــه مــی شــود تجربه 
ای کــه نــه بــا تکنولــوژی صــرف مثــل جاذبــه 15، 
ــا  ــه ب ــده بلک ــد آم ــوران- 2013 (پدی )آلفونســو ک
میزانســن درســت انتقــال داده مــی شــود. یــا فیلــم 
ــره  ــا به ــه ب ــی16- 2012 ک کاژ شــده ی فراموش
ــی،  ــه ای فضای ــار مثــل 2001: اودیس گیــری از آث
ــده دارد.  ــب بینن ــعی در جل ــس17 و ... س ماتریک
هنرســینما در ذات هنــری اســت ابژکتیــو و مبتنی 
ــوبژکتیویته  ــه س ــته ب ــات وابس ــا در جزیی ــژه ام اب
ــت  ــه ذهنی ــت ب ــد از عنی ــینما بای ــت. در س اس
ــا  ــر تجســمی(. ســینماگر ب ــه هــر هن رســید )پای
ــت نمایشــی(پان ،  ــر ماهی ــد ب ــا تاکی ــش )ب نمای
ســکانس یــا مجموعــه ای از اینهــا ســعی در انتقال 
مفهمومــی بــه بیننــده را دارد. هرچنــد اثــر کلمات 
و زبــان در ســینما غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت 
ــری و  ــت تصوی ــی اس ــینما ماهیت ــت س ــا ماهی ام
ــر  ــا جاییکــه تصوی ــه قــول آلفــرد هیچــکاک: »ت ب
ــی در ســینما  ــد کلمــات جای ــت کن ــد صحب بتوان
ندارنــد.« کوبریــک  در مصاحبــه ای بیــان می کنــد:

توسـط  را  پیامـی  نداشـتم  قصـد  هیـچ گاه  »مـن 
کلمـات بیـان کنـم. 2001: اودیسـه ای فضایی یک 
تجربـه غیرشـفاهی اسـت. از دو سـاعت و نـوزده 
دقیقـه فیلـم، کمتـر از چهـل دقیقـه آن دیالـوگ 
دارد. مـن کوشـش کردم یـک تجربه بصـری ایجاد 
کنـم کـه هیـچ واژه ای بـر آن برچسـب نخـورد و 
مسـتقیمًا بـا یـک محتـوای احساسـی و فلسـفِی 
نیمـه  هوشـیارانه وارد افـکار شـود. هدفـم ایـن بود 
کـه ایـن فیلـم بـرای تماشـاگر یـک تجربـه ذهنی 
شـدید در یـک سـطح درونـی و ناخـودآگاه باشـد، 
کـه سـمفونی  بخواهیـم  اگـر  موسـیقی.  هماننـد 
ایـن خواهـد  ماننـد  بدهیـم  بتهـوون را توضیـح 
بـود کـه بـا گذاشـتن یـک مانـع مصنوعـی بیـن 
تصورکـردن و لـذت بـردن، آن را سسـت و اخته 
کنیـم. شـما آزاد هسـتید کـه هرگونـه برداشـت 
فلسـفی و مجـازی که دل تـان می خواهـد درباره 
معنـی فیلـم بکنیـد و چنیـن گمانه زنـی نشـانه 
ایـن اسـت کـه مـا موفـق شـدیم تماشـاگران را 
در یـک سـطح عمیق بـا فیلـم درگیرکنیـم.«18

عینیـت بخشـی در اثـر سـینمایی بدیـن معنـی 
اسـت کـه اجـزای داسـتان کارکـرد واقعـی خود 
تعریـف  ایـن  ببرنـد.  پیشـبرد قصـه جلـو  در  را 
تضادهایـی بنیادیـن بـا اسـتفاده هـای نمادگونه 
در سـینما دارد. سـینماگر تـا جایی کـه کـه در

ــود در  ــت خ ــق عینی ــعی در خل ــد س ــش باش توان
ــه  ــت را ب ــن عینی ــپس ای ــن دارد س ــوی دوربی جل
حقیقــت نیــز بــدل می کنــد. اســتفاده از جلوه هــای 
ویــژه در ســینما نیــز بــه ایــن منظــور مــورد توجــه 
ــن  ــر در ذه ــه اکث ــات ک ــه عینی ــه ک ــرار گرفت ق
متبلــور هســتند؛ محســوس، دارای وجــود خارجــی
)حداقل در پرده ی سینما و سپس در ذهن مخاطب(

و قابــل مشــاهده و حقیقی شــوند. نمــاد در حقیقت 
درونــی اســت؛ نامحســوس و بــه شــکلی ســوبژکتیو. 
پــس اســتفاده از نمــاد در ســینما نمی توانــد کارکرد 
درســتی داشــته باشــد. امــا خــرد در ذات مفهمومی 
اســت ســوبژکتیو. مــا بــه ازای بیرونی نــدارد و هرچه 
هســت تجلــی و بــروزی اســت کــه از ایــن مفهمــوم 
سرچشــمه می گیــرد مانند تجســم میــوه ی ممنوعه 
ــًا  ــی ذات ــردن مفهموم ــان ک ــدس. بی ــب مق در کت
ســوبژکتیو بصــورت ابــژه از اهمیــت آن کــم می کند 
و لطمــه ای بــزرگ بــر آن وارد می کنــد و حتــی فهم 
ــان  ــر، ج ــا آدل ــد. رنت ــتباه می کن ــار اش آن را دچ
ــدورو ســاریس و... ــت کرایســت و ان ســایمون، جوی

منتقدانــی بودنــد کــه از فیلــم به عنــوان اثــری پرت، 
ناامیدکننــده و حتــی ضعیــف و متظاهــر و طوالنی 
یــاد کردنــد امــا فیلــم بــا گذشــت زمــان جایــگاه 
واقعــی خــود را پیــدا کــرده و در نظرخواهــی آخــر 
بهتریــن فیلمهــای تاریــخ از نــگاه مجلــه ی معتبــر 
ــدگان منتقــدان رتبــه ی  ــد ســاوند از دی ســایت ان
ششــم و از دیــدگاه کارگردانــان رتبــه ی دوم را 
ــی  ــه ای فضای ــت. 2001: اودیس ــرده اس ــب ک کس
بــا تمــام آثــار نمایشــی ماقبــل خــود تفــاوت دارد. 
ــی  ــود از مفهوم ــعر خ ــن ش ــاب ف ــطو در کت ارس
نــام می بــرد کــه بــرای آثــار نمایشــی قابــل 
ــی  ــه مبتن ــه ک ــه گان ــای س ــت؛ وحدته ــان اس بی
بــر وحــدت زمــان، وحــدت مــکان و وحــدت 
موضــوع اســت. در 2001: اودیســه ای فضایــی

گانــه  ایــن وحدت هــای ســه  از  یــک  هیــچ 
فیلــم  نــام  در  اســت. 2001  نشــده  رعایــت 
گویــای زمــان اتفــاق افتــادن فیلــم نیســت 
ــاق ــه The Dawn Of Man در ســال 2001 اتف )ن

مــی افتــد نــه پــرش18 ماهــه ی قســمت دوم و نــه 
بخش ســوم و برگشــت به فضای معماری قرن 18(

ــرای فــردی در فضــا کــه میلیون هــا  کــه اصــواًل ب
کیلومتــر ســفر کــرده تــا بــه مشــتری برســد زمانی 
کــه روی زمیــن جریــان دارد قابــل حــس و البتــه 
ــت  ــی اس ــت .2001 مفهموم ــت نیس ــل اهمی قاب
ــه  ــیدنی از »دو« ب ــه وار. رس ــفری اودیس ــرای س ب
ــه وحدانیــت.  »یــک« و تجلــی مفهــوم رســیدن ب
ــور ســی.کارک در بخشــی از خاطــرات خــود  آرت
اســتنلی می گویــد« چیــزی  نویســند:»  مــی 
ــک ــده ی ی ــه ی کوبن ــم درون مای ــه می خواهی ک

ویژه نامه سینما تک قلهک82

2001: A Space Odyssey



ابهــت اســطوره ای اســت« مــکان در فیلــم 
کوبریــک محدودیــت نــدارد فضــای خالــی 

جایــگاه اتفاقــات فیلــم اســت.
ــه ی  ــکان(. ترجم ــا م ــاد ب ــی متض ــای خال )فض
فارســی نــام فیلم)2001:یک اودیســه فضایی( هم 
کامــل توضیــح دهنــده ی منظــور کوبریــک از ایــن 
نــام نیســت )نامــی که خــود بــرای فیلــم برگزید(.

ترکیــب  ایــن  در                           
حرفــی نکــره کننــده اســت و نشــان تعــداد 
)نــام  فضایــی  اودیســه ای   :2001 نیســت. 
ــه 2001  ــی را ب ــم( مفهــوم اودیســه ای فضای فیل
 2001 بــرای  تعریفــی  و  می دهــد  ارجــاع 
ــه ای ــتان اودیس ــن داس ــه ای ــد ک ــه می ده ارائ

است فضایی و سفری برای بازگشت! 19 

چهار 

دانالــد مــک گرگــور در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــد  ــم می کن ــد فیل ــا چکــش نق ــه کســی ب چگون
کــه اشــاره ای اســت بــه نــام یکــی از کتــب نیچــه 
ــا  ــه کســی ب ــا چگون ــان ی ــروب خدای ــام غ ــه ن ب
ــاب  ــود را در ب ــد آرای خ ــفه می باف ــش فلس چک
ــه  ــی ب ــه ای فضای ــم 2001:  اودیس ــی فیل نزدیک
افــکار نیچــه و مــدل ابــر انســان او )اوبرِمنــش(20 
ــد. جــدا از اینکــه توجیحــات مــک  ــان می کن بی
گرگــور در مــورد برخــی صحنه هــای فیلــم 
ــرت  ــدازه ای پ ــا ان ــب ت ــی و در برخــی مرات ناکاف
ــک  ــه کوبری ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اصل است؛مش
را در ذیــل افــکار نیچــه معرفــی می کنــد در 
ــک  ــار کوبری ــام آث ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب حالی ک
از  هســتند  آزاد  اقتباس هایــی  اغلــب  )کــه 
ــوان  ــزرگ دنیــا (، می ت رمان هــای نویســندگان ب
ــی و  ــای بیان ــک از ظرفیت ه ــرد کوبری ــان ک بی
نمایشــی افــکار دیگــر متفکــران اســتفاده کــرده 
ــرف  ــرده و ح ــر ک ــلیس ت ــود را س ــان خ ــا بی ت
ــران در  ــکار دیگ ــرف اف ــان ص ــد. بی ــود را بزن خ
ــب  ــف صاح ــان دهنده ی ضع ــا نش ــه تنه ــر، ن اث
اثــر در بیــان نظریــات خــود و حتــی خالــی 
ــه  ــردان، بلک ــا( کارگ ــه ی )در اینج ــودن چنت ب
ــوم ســینما  ــرای مدی نمایان گــر نوعــی بردگــی ب
اســت کــه بایــد آثــار و افــکار دیگــران در ســایر 
ــد.  ــازی کن ــه بازس ــه نقط ــه ب ــا را نقط مدیوم ه
امــا کوبریــک تنهــا از بخشــی از افــکار و نظریــات 
نیچــه را بــرای بسترســازی روایــت اســتفاده 
کــرده و متکــی بــر آرای خــود اســت بــه عنــوان 
اندیشــمندی ســینماگر. مــک گرگــور تــم اصلــی 
اثــر قبلی کوبریــک )دکتراســرنج الو 21 -1964(

و اثـر بعدی او )پرتقال کوکـی-1971( را مضمون 
نیچـه می پندارد.  ابرمرد 

ــه ازای ســینمایی  ــا ب ــه م ــور ب ــک گرگ ــه م البت
در آثــار کوبریــک بــرای ایــن حــرف خــود 
ــوگ  ــان دو دیال ــه بی ــا ب اشــاره ای نکــرده و تنه
ار فیلــم بســنده کــرد و بیــان نکــرده اســت 
منظــورش از مضمــون »ابــر مــرد« چیســت. 
هرچنــد واضــح اســت در صــدر مضامیــن دو 
ــرده شــده ی کوبریــک و حتــی خــود ــام ب ــر ن اث

2001: اودیســه ای فضایــی برخــورد انســان، 
ــت.  ــوزی اس ــی و تکنول ــت خواه ــدرت، تمامی ق
نیچــه بــا بیــان اینکــه تکامــل انســان ســه 
ــان  ــتی، دوم انس ــان نخس ــه دارد: اول انس مرحل
ــود  ــان؛ وج ــرا انس ــا ف ــرد ی ــوم ابرم ــدرن و س م
انســان را در تقابــل دو خــدای دیونیــزوس و 
ــمتی و  ــزه در س ــدای غری ــدارد. خ ــو می پن آپول
خــدای عقــل در ســمت دیگــر. مــک گرگــور بیان 
می کنــد: »بــر مبنــای ایــن اندیشــه انســان 
نخســتین در جــان خویــش دیونیزوســی اســت و 
بــا غریــزه هدایــت می شــود و در لحظــه زندگــی 
ــدارد در  می کنــد امــا توانایی هــای هوشــمندانه ن
برابــر انســان مــدرن قــرار می گیــرد کــه در جــان 
خــود آپولوئــی اســت، آرام و صلــح طلــب و عاقل. 
تمامــی نشــان های غریــزه در انســان فرونشســته 
و انســان را چــون موجــودی در نــگاه نیچــه 
رقــت انگیــز رهاکــرده اســت. ابرانســان حرکتــی 
بــه پــس بــه ســوی وضعیــت دیونیزوســی اســت؛ 
بازگشــتی بــه طبیعــت هرچنــد ایــن بــه راســتی 
ــه  ــه فرارشــدی اســت ب ــت نیســت بلک ــس رف پ
ــد، آزاد و  ــودن بلن ــی ب ــت و طبیع ــوی طبیع س
ــت  ــزه ی از دس ــان غری ــناک. ابرانس ــی ترس حت
ــا  ــت.«22  ام ــد یاف ــاز خواه ــان را ب ــه ی انس رفت
آیــا فیلــم بیــان افــکار نیچــه در مــورد ابــر مــرد 
اســت؟! »بوزینــه در برابــر انســان چیســت؟ 
چیــزی خنــده آور و یاچیــزی مایــه ی شــرم 
ــه  ــی ب ــا رانش ــرای زادن ی ــاک؟ اراده ای ب دردن
ــر و  ــزی واالت ــه ســوی چی ــان ب ــک پای ــوی ی س
ــرده  ــذر گ ــرد را گ ــر م ــک اب ــر.«23 کوبری دورت
ــه در  ــی ک ــت خواه ــرور و تمامی ــزه و غ از غری
ابــر  می کنــد.  تصویــر  دیدیــم   9000 هــال 
ــرد  ــر م ــال 9000( از اب ــر ه ــرد نیچه)کامپیوت م
ــر  کوبریــک شکســت خــورده اســت. کوبریــک اب
ــه  ــت ب ــا برگش ــه تنه ــان را ن ــدن انس ــرد ش م
ــه  ــد بلک ــان نمی دان ــی انس ــت و حیوان ذات پس
ــه  ــذر از هم ــدن را در گ ــل ش ــه کام ــیدن ب رس
ــدرن را  ــان م ــه انس ــد ک ــال می دان ــز و امی غرای
ــرد  ــر م ــی اب ــه جاودانگ ــاند ک ــه آرامشــی برس ب
ــه  ــه ب ــان نمایــش می دهــد. برگشــتی ن را در پای
ــه در ســایه ی  ــی ک ــل؛ عقل ــه عق ــه ب ــزه بلک غری
تکنولــوژی و آن تمامیــت خواهی کــه از اول فیلم

ــروع  ــا ش ــان - میمون ه ــی از انس ــا کشــتن یک ب
شــد و بــه کشــته شــدن اعضــای دیســکاوری یک 
ــار  ــود اظه ــه  ی خ ــور در مقال ــگ گرک ــید. م رس
ــه صــورت  ــر انســان ب ــه در 2001 اب ــد ک می  کن
ــه  ــود در حالیک ــان داده می ش ــودک نش ــک ک ی
ابــر انســان، انســان گــذر کــرده از مکاشــفه اســت 
و کــودک - ســتاره آرمــان ابــر انســان اســت کــه 
ــا  چیــزی نیســت جــز جاودانگــی، کــه انســان ب

ــذارد. ــای می گ ــان پ ــه قلمــرو خدای آن ب
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فصل اول: نظریه ی فیلم کالسیک هالیوودی، 

استنلی کوبریک و ورای واژگونی

فیلم سـال 1968 کوبریک، »2001: یک ادیسه ی 
فضایـی«، اندکی پس از پخـش، علی رغم نظرهای 
کوبنـده ی برخـی منتقـداِن بـزرگ، طرفدارهـای 
سـیمنت، مایـکل  کـرد.  پیـدا  زیـادی  بسـیار 
زندگی نامه نویس کوبریک و محقق فیلم، خالصه ی

نظرهای آن ها را ثبت کرده است:

بـه »2001: یـک  آتشـین  چـه کسـی حمـالت 
ادیسـه ی فضایـی« را از سـوی تشـکیالِت خبـری 
نیویـورک  بـه خاطـر مـی آورد؟ »فیلم به شـکلی 
بـه یادماندنـی، بی خالقیت اسـت.«)پائولین کائل، 
مجلـه ی هارپـر(، »یک ناُامیدی عظیم« )اسـتانلی 
کافمـن،  نیو ریپابلیـک(، »بی نهایت کسـالت آور« 
فاجعـه«  »یـک  تایمـز(،  نیویـورک  آدلـر  )رناتـا 
)آنـدرو سـاریس، ِد ویلیـج ُویـس(، ورایتـی یعنی 
کتـاب مقـدِس کسـب و کار سـینمایی آمریکایی، 
معتبرتریـن معیـار سـنجِش حرفه ای هـر هنرمند 
منحصـر بـه فـرِد رهـا از غیـر بنـد و همچنیـن 
منتقـِد غایـِی آثـار)آن طورکه می گوینـد(، چنین 
نوشـت: »هزینه هـای فلیـم بـرای فیلمـی چنـان 

شـخصی بسـیار باال بـوده.«
بـا این حـال، 2001 دومیـن فیلـم پرفروش سـال 
1968 بـود کـه بـه تنهایـی 25.5 میلیـون دالر 
تصاویـر  بـا  برخـی  کـرد.  کسـب   MGM بـرای 
فیلـم بـه سـفرهای عرفانـی رفتند و برخـی دیگر 
داشـتند.  سـکانس ها  همـان  از  معنـوی  حسـی 
فیلـم ورای ایـن تجربه های حسـی، بـرای پذیرش 
نیازمنـد نگاهـی عقالنی اسـت، این فیلم کسـانی 
را کـه انتظـار یـک کالسـیک هالیـوودی  دارنـد،

ناامید می کند. 
یکـی از دالیـِل نقدهـای کوبنـده علیـه »2001: 
از  اکـران،  از  پـس  فضایـی«،  ادیسـه ی  یـک 
از  بسـیاری  کـه  می شـود  ناشـی  حقیقـت  ایـن 
منتقدهـای معـروِف آن زمـان، ایـن فیلـم را بـا 
در  ریشـه  کـه  زیبایی شناسـانه ای  انتظارهـای 
سـینمای کالسـیک هالیوود دارد، بررسـی کردند. 
تمـام اعتـراض آن هـا در ایـن بـاره بـود کـه فیلم 
از سـنت های هالیـوودی تبعیـت نکـرده و آن هـا 
را بـه سـتوه آورده اسـت. آلکسـاندر واکر، سـایبل 
تایلـور و اولریـچ روشـتی در»اسـتانلی کوبریـک، 
کارگـردان: تحلیـل بصـری«، نوشـته اند: »اولیـن 
مـوج منتقدهـا، بررسـی های آشـفته ای نوشـتند.

 بـا این که اسـتفاده ی نوینـی از فیلم را می دیدند، 
امـا پاسخ هایشـان در واکنـش بـه فیلم هایـی بـا 

سـاختار متـداول بود.«
امـا برخـی بودنـد کـه فیلـم را در عصـری کـه 
بسـیاری فیلم سازهای مسـتقل در حاِل بازتعریِف 
سـاختار فیلم هـا بودنـد، چیـزی متفـاوت و ویـژه 
ایـن همـان  باشـید  داشـته  )بـه خاطـر  دیدنـد. 
زمانـی بـود کـه Easy rider اکران شـد.(  جوزف 
گلمیـس، منتقـد »نیـوزدی«  در فاصلـه ی چنـد 
روز، دو یادداشـت دربـاره ی فیلـم نوشـت و نظـر 
اولیـه اش را کـه چنین عنوانی داشـت: »ادیسـه ی 
 فضایـی شکسـت بـا شـکوهی دارد«، تغییـر داد 
و پذیرفـت کـه: »پـس ازدیـدن 2001: ادیسـه ی 
فضایـی، بـرای بـار دوم، متقاعـد شـدم کـه یـک 

است.«  شـاهکار 
پـس از ایـن نظرهـای اولیه، کتاب هـای انتقادی و 
مقاله هـای بسـیاری نوشـته اند و از ساختارشـکنی 
در روایـت فیلـم کـه ادیسـه ی 2001 قهرماِن آن 
افـراد می تـوان  از آن  اسـت، پشـتیبانی کردنـد. 
مایـکل سـیمنت، توماس آلن نلسـون، آلکسـاندر 
نـام  را  روشـتی  اولریـچ  و  تایلـور  واکـر، سـایبل 
برد)کسـانی کـه کتاب هـای مربـوط بـه کوبریـک 
را خوانده انـد، بـا ایـن نام هـا آشـنا هسـتند( بـه 
لـذت  رابینسـون  آر  ویلیـام  کار  از  خـاص  طـور 
می شـود،  وزیـن  مقالـه ی  دو  شـامل  کـه  بـردم 
ز مـن،  هـر دو مقالـه در کتابـی کـه راهنمـای تـِ
ریچـارد پی سـاگ نوشـته، آمده اند، وی پروفسـور

ادبیات و علوم انسـانی در دانشگاه بین المللی فلوریدا 
اسـت و کتابـش »دیـدِن فراسـو: فیلم ها،تصویرها و 
ارزش ها« نام دارد. رابینسـون در مقالـه اش درباره ی 
2001 بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه کوبریـک قصد 
روایـِت چیـزی را داشـته کـه تنهـا بـا اسـتفاده از 
تصاویـر قابـل بیـان بـوده و در نتیجه بیـان کردنش 
بـا دیالوگ و کلمه هـا غیرممکن بـوده و در مرزهای 
داستان سـرایی متـداول سـینما، حتـا غیرممکن تر. 
آن طـور کـه رابینسـون گفتـه، »کوبریک داسـتانی 
بـرای گفتن داشـته کـه تنها بـا اسـتفاده از تصاویر 
متحـرک می شـده آن را بازنمـود، درک، دنبـال  و 
تکمیـل کـرد...او خـودش را وقـف گفتـِن داسـتاِن 
چشـم فعال کرده اسـت.« )رابینسـون 77( تفکرات 
خـود کوبریـک در رابطه با تفاسـیری کـه از 2001 
چـون  فیلمـی  تحلیل گرهـای  شـیوه ی  بـا  شـده 
رابینسـون، واکـر و دیگران هم راسـتا اسـت. آن طور 

کـه کوبریـک خـودش یک بـار گفته اسـت:

»2001، در اسـاس یک تجربه ی بصری و غیرکالمی 
اسـت. از بیاِن شـفاهی عقالنی بر حذر اسـت و به 
شـیوه ای به ناخودآگاه تماشـاچی دسترسـی پیدا 
می کنـد که ذاتا شـاعرانه و فیلسـوفانه اسـت. در 
نتیجـه فیلـم، یـک تجربـه ي ذهنی می شـود که  
الیه هـای درونـی هوشـیاری را تحـت تاثیـر قرار 

می دهد، درسـت مثل موسـیقی یا نقاشـی.«

چگونه کوبریک با 2001، قوانیِن سینمای کالسیک هالیوود را شکست )هنس مورگنستن(
مترجم: سمیه کرمی

somayeh.karami@gmail.com
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اگـر یـک گزارشـگر از او می خواسـت توضیحـی 
دربـاره ی فیلـم بدهـد، کوبریـک می گفـت: »ایـن 
دربـاره اش  نـدارم  دوسـت  کـه  اسـت  حیطـه ای 
از  و  اسـت  ذهنـی  بسـیار  زیـرا  کنـم،   صحبـت 

می کنـد.« فـرق  تماشـاچی  بـه  تماشـاچی 
پایـان  تـِز  بـا  کنـم  تـالش  کـه  ایـن  جـای  بـه 
فیلـم  ایـن  از  دیگـر  تفسـیر  یـک  تحصیلـم،  
کالسـیک کـه کوبریـک خـودش آن را تجربـه ای 
ارائـه دهـم، تصمیـم  »ذهنـی« توصیـف کـرده، 
بـا  را  فضایـی«  ادیسـه ی  یـک   :2001« گرفتـم 
نظریـه  ی سـینمای کالسـیک هالیـوود مطابقـت 
دهـم، ایـن نظریـه را بـردول تازه در سـال 1985  
اسـت  فیلـم  معـروف  پژوهش گـر  داد، وی  ارائـه 
حضـور  ویسکانسین-مدیسـون  دانشـگاه  در  کـه 
امـا  اسـت،  بازنشسـته  پروفسـور  حـاال  دارد)او 
www. همچنـان در وبـالگ خـودش بـه آدرس

davidbordwell.net می نویسـد(. در نظر داشـته 
باشـید کـه ایـن نظریـه در مطالعه هـای فیلم، در 
آن زمـان همچنـان 20 سـالی بـا پذیرفته شـدن 

فاصلـه داشـت.
اما با مطاقبت دادِن ادیسـه ی فضایی با این نظریه 
که بردول آن را »سـینمای کالسـیک هالیوودی«

تعریف می کند، می خواهم نشان دهم که:
داسـتان های  همـان  می شـود  آسـان  چقـدر   :1
کهـن را از مطالعه هـای مهمـی بیـرون کشـید که 
قصـد دارنـد دسـت بـه دامـِن سـطِح پایین تریـن 
عناصـر  بشـوند تـا بیشـترین بلیـط را بفروشـند.

2: شـیوه ی خـودم در رابطـه با انتقـاد از یک فیلم 
بـه چه صورت اسـت.

هالیـوودی  فیلـم  قوانیـن  شکسـتن  چگونـه   :3
می توانـد بـرای بیننـده ای کـه در فیلم هـا دنبـال 
چیـز بیشـتری می گـردد، راضـی کننـده باشـد.

از  بسـیاری  الهام بخـِش  فیلـم  ایـن  چگونـه   :4
اسـت.  شـده  هـم  رقیـِب  تفاسـیر 

برگردیـم سـراغ ِگلمیـس، او نوشـت کـه بـه نظر 
را  پوپولیسـت  منتقدهـای  فیلـم  ایـن  می رسـد 
اسـتانداردهای  »زیـرا  باشـد«،  کـرده  »تهدیـد 
همیـن  نیسـتند.«  مـوردش صـادق  در  متـداول 
تکـه نظـر بـود کـه الهام بخـش مـن شـد تـا کار 
نظـری بـردول  برای تعریـف سـینمای هالیوودی 
بررسـی کنـم کـه ببینـم چگونه ایـن فیلـم با آن 
شـیوه تطابـق پیـدا می کنـد. تعجبی نداشـت که 
دریافتـم ایـن فیلم در نظریه ی فیلـم هالیوودی او 

نـدارد. اصـال جایی 

انتشـارات دانشـگاه کلمبیا، »سـینمای کالسـیک 
هالیوود: سـبک فیلم و شیوه های تولید تا 1960«

همسـر  و  اسـتیگر  جانـت  بـردول،  نوشـته ی  را 
کریسـتین  بـردول،  مـدِت  طوالنـی  همـکاِر  و 
امـروز  بـه  تـا  کتـاب  کـرد.  منتشـر  تامپسـون، 
مطالعه هـای  بـرای  و  می شـود  چـاپ  همچنـان 
فیلـم ضـروری اسـت.  به گفتـه ی بـردول چیزی 
الهـام بخـِش  کـه در دنیـای مطالعه هـای فیلـم 
ایـن کتـاب بـوده، ایـن اسـت: »در دهـه ی هفتاد 
و اوائـل دهـه ی هشـتاد، پژوهش گرهـای فیلـم از 
مکتب هـای مختلـف، بـه سـینمای »کالسـیک«، 
یـا »وابسـته به کالسـیک« صحبـت می کردند که 
مرکزش در سیسـتم اسـتودیوی آمریکایـی بود.« 
او دربـاره ی کتابـی کـه در نگارشـش همـکاری 
کـرده، می گویـد: »در ایـن کتـاِب بسـیار طوالنی، 
حجیـم و پـر از پاورقـی، دو همـکارم و من تالش 
کردیـم، آن چـه کـه ممکـن اسـت معنـای ایـن 
مفهـوم باشـد را توصیـف و تحلیـل کنیم و شـرح 
دهیـم.« بخـش بـردول ایـن کتـاب، بـرای تز من 
بسـیار مفیـد اسـت، مـن در تـزم  هفـت قانـون 
بسـیار سـاده و قابل فهـم را که با سـاختار روایی، 
سـبک و ابزارهـای فنـی فیلـم سـر و کار دارد، در 

شکسـته ام.  هم 
1: فیلـم از ابتـدا تـا انتها یـک نوع گروه مشـخص 

از کاراکترهـا را دنبـال می کند.
2: کاراکتـر یـا کارکترهـای اصلـی، یـک یـا چنـد 

هـدف از پیـش مشـخص و اصلـی دارنـد.
3: کاراکترهـای اصلـی بایـد بر موانعی که توسـط 
قـرار  هدفشـان  بـه  رسـیدن  راه  در  ضدقهرمـان 

گرفتـه، فائـق آیند.
4: رخدادیـی کـه در فیلـم اتفـاق می افتند، دالیل 

و تاثیرهـای مشـخص دارند و گنگ نیسـتند.
5: داسـتان بایـد خـودش را بـه گونـه ای آشـکار 
کنـد کـه انـگار در زمان حـال اسـت و رخدادهای 
می افتنـد،  اتفـاق  متوالـی  صـورت  بـه  کلیـدی 
اگرچـه فلش بـک ، خیال پردازی، رویا و شـات های 

از دیـد کاراکتـر مجاز هسـتند.
6: در نتیجه گیـری فیلـم هیـچ سـوالی که در طی 

پـالت ایجاد شـده، نباید بدون پاسـخ بماند.
7: تکنیک هـای فیلم بـرداری ماننـد تدوین و صدا 

نبایـد نظرهـا را به خودشـان جلب کنند.
کوبریـک بـا »2001: یک ادیسـه ی فضایی« قطعا 
ایـن قوانیـِن فـرم کالسـیک هالیـوودی را در هم 
شکسـته تـا مخاطب هـا را بـر آن دارد کـه نه تنها

نگاهـی عمیق تـر بـه فیلـم داشـته باشـند، بلکـه 
چیـزی ورای تصاویـر را تجربـه کننـد. بـه عبارت 
دیگـر مفهـوم را بایـد مخاطب هـا تصـور کننـد و 
نبایـد معنای صریـح در روایـت آن را دیکته کند. 
دارم  قصـد  ایـن سـری،  در  دومـم  نوشـته ی  در 
نشـان دهـم چگونـه کوبریـک قوانین یک تا سـه 
بـرای  بزرگ تـر  تجربـه ای  تـا  کـرده  واژگـون  را 

مخاطـب فراهـم کنـد:

فصل دوم: کاراکترهای گول زننده و پوچی موانع در 2001

کاراکترها: نظریه پرداز فیلم، دیوید بردول می گوید: 
کاراکتر)برای  محوریت  با  معلولی  و  علت  »رابطه ی 
مثال شخصی یا روانشناسی( آرمیچر داستان کالسیک 
که  روایی  بازه ی  سراسِر  در   ،2001 فیلم  است.« 
حداقل میلیون ها سال را شامل می شود)اگر ابدیت 
را در نظر نگیریم(، حتا یک کاراکتر منفرد، غالب و 
مشخص را نشان نمی دهد. البته، بازه ی زمانی فیلم این 
امکان را نمی دهد که یک شخصیت میرا یا گروهی از 
شخصیت ها روند داستان را از ابتدا تا انتها هدایت کنند. 
با بررسی هر کدام از سه بخش فیلم که کارت های 
عنوان آن ها را از هم جدا کرده، می توان هم غیاب 
شخصیت های مرکزی و هم حضور چیزی دیگر به 

جایشان را مشاهده کرد.
یکی از اعتراض ها پابرجا از سوی منتقدهای مخالف، 
برای  که  ساریس  آندرو  بود.  مورد  همین  در  دقیقا 
»ویلیج ُویس« می نویسد 2001 را چنین خوانده: »یک 
شکست سراسر دوست نداشتنی و نمایش تمام و کمال 
از عدم توانایی استنلی کوبریک در روایت یک داستان 
استانلی  ثابت«.  دیدگاهی  با  و  مرتبط  شیوه ای  به 
عنوان  با  ریپابلیک  نیو  برای  یادداشتی  در  کافمن 
»گم شده در میان ستارگان« نوشته ترجیح می داد 
کوبریک تمام قسمت های فیلم را که دیوید بومن در 
آن ها حضور ندارد کنار بگذارد و در واقع بومن را به 
کاراکتر اصلی فیلم تبدیل کند. برخی منتقدها تا آن  جا 
پیش رفته اند که »تک سنگ« را شخصیت اصلی فیلم 
بدانند. آدلر در مصاحبه ای به آن با عنوان »تخته سنگ 
هوشمند« اشاره کرده است. اما »تک سنگ« در مقام 
تصمیم گیرنده در پالت داستان، چیزی کم دارد. این 
ما را به دومین اصل سینمای کالسیک هالیود آن 
طور که بردول گفته، می رساند: »شخصیت به دلیل 
شخصیت های  دارد.  سببی  نقشی  خواسته هایش، 
هالیوود، به خصوص قهرمان ها، هدف محور هستند.«   
شخصیت ها هدف دارند: نتیجه ای که آدلر می گیرد تا 
تک سنگ را »تخته سنگ هوشمند« بنامد، با قانون دوِم

چگونه کوبریک با 2001، قوانیِن سینمای کالسیک هالیوود را شکست )هنس مورگنستن(
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بردول در شکل کالسیک هالیوودی سازگاری ندارد. 
کوبریک تک سنگ را به منزله ی یک شی اسرارآمیز 
دکتر  می کند.  معرفی  غیرقابل درک  کیفیتی  با 
فلوید)ویلیام سیلوستر( در آخرین خطوِط دیالوگ 
فیلم می گوید: »تک سنِگ سیاِه چهار میلیون ساله 
به جز یک مخابره ی رادیویی قوی به سوی مشتری، 
کامال ساکت باقی مانده. منشا و هدفش همچنان 
یک معما است.« پس از تمام چیزهایی که در فیلم 
تا به آن لحظه ُرخ داده، هنوز هم ما با یک معما 
که  دارد  خوبی  دلیل  کوبریک  هستیم.  رو  به  رو 
نامفهوم بودِن تک سنگ را توضیح ندهد، همچنین 
بیگانه هایی را که مربوط به آن هستند، زیرا سنِگ 
سیاه بیشتر نمایان گِر یک ایده است، تا یک شخص 
فیلم  گرفتِن رخدادهای  نظر  در  با  واقعی.  یا چیز 
ممکن است  کسی تک سنگ را به منزله ی دخالِت 
الهی در نظر بگیرد، زیرا در فیلم نقشی خدای گونه 
بازی می کند. کوبریک خودش یک بار تایید کرده 
 2001 قلِب  در  خدا  مفهوم  که  بگویم  »باید  که: 
است، اما نه یک تصویر سنتی و انسان گونه از خدا.« 
کوبریک وجود موجوداتی قابل مقایسه با انسان را 
انسان  از  جلوتر  میلیون ها سال  تکامل  نظر  از  که 
مرحله ای  چنان  به  آن ها  می کند،  فرض  هستند 
بشر  نژاِد جواِن  دیِد  از  است  ممکن  که  رسیده اند 
بدون  آن ها  »قابلیت های  باشند.  خدا  مثابه ی  به 
انسان ها  را  آن ها  هوش  و  است  محدودیت  و  مرز 
را  آن ها  نمی توانیم  »ما  کنند.«  درک  نمی توانند 
اگر  و  وجودی خدای گونه  مگر چون  کنیم،  درک 
لمس  را  بشر  ذهِن  آن ها،  هوشمندی  انوار  هرگز 
کند، تنها توضیحی که خواهیم داشت، دسِت خدا 
صرف  »گمانه زنی  کوبریک:  بر  بنا  بود.«  خواهد 
درباره ی احتمال وجود بیگانه ها خودش به تنهایی 
درک  برای  تالش  بدون  حتا  است،  منقلب کننده 
انگیزه هایشان.« او از بینندگان 2001 می خواهد، بر 
اساس اطالعاتی که تصاویر و صداهای فیلم فراهم 
می کنند، این حس را تجربه کنند. با در نظر داشتِن 
ویژگی های دومین راه کار قراردادِی کاراکتر محور به 
سینمای کالسیک هالیوودی، مشخص می شود که 
باشد،  شخصیِت اصلی 2001 نمی تواند تک سنگ 
دقیقا به این دلیل که کوبریک هرگز هیچ سرنخی 
انگیزه ی تک سنگ به دست نمی دهد. کوبریک  از 
به عمد شکافی در تفسیر ایجاد می کند، انگار تنها 
چیزی که بیننده با قطعیت می داند، این است که 
انگیزه ی  مثل  درست  است،  اسرارآمیز  شی  این 

ناشناخته ی خداوند.

وجود مشخص  کاراکتر  سه   ،2001 در  موانع: 
دارند: مه نگر )نامی که به انسان میمون در داستان

کالرک داده شده( دکتر فلوید و دیوید بومن. اولین 
کاراکتر واقعا ملموس برای مخاطب ها مه نگر است. 
می توان  جانور  این  پیراموِن  اتفاق های  اساس  بر 
دست  به  او  اصلی  هدف های  کرد  نتیجه گیری 
آوردن غذا، آب و سرپناه امن است. به شکلی قابل 
نظر  به  مادی  کمتر  فلوید  دکتر  هدف های  قیاس 
می رسند، سفر به ایستگاه فضایی، مالقات هایی با 
همکارهایش، گفتگویی با دخترش روی زمین پیش 
دیدن  برای  سفری  در  او  شود  مشخص  آن که  از 
تک سنگ است که از زیر سطح بیرون آورده شده. 
درباره ی بومن سکانس های طوالنی که او را در حال 
دویدن، غذا خوردن و شطرنج بازی کردن با کامپیوتر 
از داگالس  سفینه ی دیسکاوری، یعنی هال )صدا 
رین( نشان می دهند، کمی بعد تحت الشعاِع نبردش 
با همان کامپیوتر برای زنده ماندن قرار می گیرند.

تنها زمانی که یک کاراکتر بر مانعی غلبه می کند و 
کاری انجام می دهد که نشان از پیروزی دارد، زمانی 
خارج  مدار  از  را  سفینه  کامپیوتر  بومن  که  است 
می کند و کامپیوتر به او خواهش می کند اجازه دهد 
کمابیش  موانع،  صورت  این  غیر  در  کند.  زندگی 
حاضر  افراد  برای  اندکی  درام  که  هستند  روتینی 
در صحنه دارند. اما بومن حتا هنگامی که هال را از 
مدار خارج می کند، با این که کامپیوتر دارد برایش 
بردول  دارد.  مصمم  و  سرد  نگاهی  می خواند،  آواز 
نقشی  خواسته هایش  دلیل  به  »کاراکتر  می گوید: 
سببی دارد. شخصیت های هالیوودی، به خصوص 
قهرمان  هستند.  هدف محور  اول ها،  شخصیت  
به  یا  موقعیت خودش  در  دنبال چیزی جدید  به 
دنبال بازگشت به وضعیِت اولیه ی ماجراها است.«

یک  باالخره  که  می دهد  نشان  هال  با  درگیری 
با  می کند.  عبور  ناگهانی  مانع  یک  از  کاراکتر 
این حال برای بومن، تالش واقعی برای دستیابی به 
هر چیزی با شروع بخش سوم و نهایی فیلم خاتمه 
یافته است، در این بخش به نظر می رسد او فقط 
ستارگان  فرزند  و  رسد  فرا  مرگش  تا  دارد  وجود 
متولد شود. این جا باز هم منتقدهای مخالف فیلم 
صدایشان بلند شد. شلسینگر این بخش از فیلم را 
کال نادیده گرفته و نوشته: »در این نقطه، 2001 
به تصویری صرفا خیالی می شود.« جوزف  تبدیل 
این  نیوزویک  برای  یادداشتی  در  مورگنسترن 
سوال را مطرح کرده که آیا تک سنگ نشان از خدا 
است« نیویورک  هیلتون  خواهرزاده ی  »یا  یا  دارد 

اصلی  کاراکترهای  ورای  چیزی  که  دیدگاه  این 
داستان را به پیش می برد، از دید کائل نااُمیدکننده 
بوده است: »2001، جشن گرفتن  واگذاری است.« 
یک  انسان  »فیلم می گوید  نوشته:  یادداشت  در  او 
پوچِی کوچک در پلکانی به سوی بهشت است، چیز 
از  تمامش خارج  به هرحال  و  است  راه  در  بهتری 
ایده پاسخ  این  با نظرش به  دسترس است.« کائل 
داده که نیروهایی که کاراکترها را در 2001 به پیش 
می رانند، چیزی ورای آن ها هستند تا درونشان. لحن 
نوشتار او شخصی است و باید این را در نظر داشت 
او که مقاله اش را پس از اولین و تنها بار تماشای 
فیلم نوشته است. ممکن است یادداشت های او به 
کوبریک  خود  و  بیایند  خصمانه  واکنش هایی  نظر 
چندان توجهی به این شیوه نداشت. کوبریک یک 
بار گفت: »تعداد بسیار کمی از منتقدها با دقت و 
فکر کار می کنند. نوشتن مقاله درباره ی فیلم پس 
از یک بار دیدنش، کاری مزخرف است.« حضوری 
در شمای وسیع تِر فیلم، پیوسته بر اهداف شخصی 
کاراکترها تاثیرگذار است. در واقع، یک پژوهش گِر 
ذکر  را  فیلم هایش  در  مشترک  روندی  کوبریک، 
کرده که شامل کاراکترهایی  با پادگذاره ی انگیزه ی 
مقدمه ی  در  کولکر،  روبرت  می شوند.  محور  هدف 
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است: نوشته   ،2001 درباره ی  جدید  مقاله ای 
»کاراکترهای کوبریک هرگز واقعا کنترل اوضاع را 
در دست ندارند واز منظر فیلم های کالسیک، در 
واقع اصال کاراکتر نیستند. شخصیت های کوبریک 
داده  آن ها  به  انسانی  که شکل  ایده هایی هستند 
شده و در حال بازی کردِن فرآینِد نابودِی خودشان 
جنگ  خطر  داشتِن  نظر  در  با  کوبریک  هستند. 
توصیفی  به  شبیه  بسیار  که  چیزی  در  هسته ای 

علنی از ِتم 2001 است،  چنین گفته است:

»انسان باید به دنبال تسلط یافتن بر خویشتن و 
همین طور بر ماشین هایش باشد...ما نیمه متمدن 
اما  داریم،  همدلی  و  همکاری  قابلیت  و  هستیم 
از  واالتر  شکلی  به  ماهیت  تغییر  نوعی  به  نیاز 
حیات را داریم. از آن جا که ابزارهای از بین بردن 
زندگی روی کره ی زمین، موجود هستند، چیزی 
منطقی  همکاری  و  دقیق  برنامه ریزی  از  بیش 
نیاز هست تا از یک نابودی نهایی برحذر باشیم. 
مشکل  یک  ذاتا  مشکل  دارد،  وجود  مشکل 

معنوی و وجدانی است.«

آن چه  فلسفی اش،  نتیجه گیری  با  قول  نقل  این 
را که کوبریک در تالش برای به تصویر کشیدنش 
است،  بوده  فضایی«  ادیسه ی  یک  در»2001: 
خالصه می کند. تک سنگ با دخالت در سرنوشت

انسان، نقشی خدای گونه را بازی می کند.
قدرت  ساختِن  قادرگون  و  اسرارآمیز  با  کوبریک 
می زند.  گریز  معنوی  حل  راِه  یک  به  تک سنگ 
پایانِی  و  قوی  سکانس  از  مخاطب ها  که  آن چه 
است:  استعاره  یک  می شود،  دستگیرشان  فیلم 
خوش بینی کوبریک  به این که وجدان و معنویِت 
انسان او را از شیوه های خشونت بار فراتر خواهند 
دیگر  آیا  که  می آید  پیش  سوال  این  حال  بود. 
که  کامپیوترهایی  یا  انسان میمون ها  )یا  انسان ها 
ضدقهرمان  می کنند(  تقلید  را  انسان  موجودیت 
می تواند  انسان  ماهیِت  خود  یا  هستند  فیلم 
نیروی مخالف در فیلم باشد؟ کوبریک با کمرنگ 
کردِن ایده ی اصلی مبنی بر این که شخصیت ها 
قصد  هستند،  بنیادین  عنصری  فیلم  ساخِت  در 
دهد،  نشان  را  فیلم  درک  شیوه های جدید  دارد 
گذاشتن  کنار  با  تنها  نه  واقع  در  که  شیوه هایی 
با  بلکه  دارند،   کار  و  سر  کاراکتر  بر  مبنی  پالِت 

کنار گذاشتِن خود خط  روایی هم.

فصل سوم : واالیش روایت - ساختار روایت در

2001: ادیسه ی فضایی

رخدادها علت و تاثیر مشخص دارند. آن طور 
فیلم می گوید:  پرداز  نظریه  بردول،  دیوید  که 
و  تصادفی  رخدادهای  که  است  این  بر  »باور 
و  می کند  خدشه دار  را  فیلم  جامعیت  اتفاقی 
معلولِی  و  علت  بیننده می شود.  آزار  به  منجر 
دقیق نه تنها توالِی رخدادها را حفظ می کند 
روند  و  می کند  تضمین  را  پیوستگی  بلکه 
تاخیر  بدون  و  راحت  ساده،  را  فیلم  پیشرفت 
و انتظار می سازد. مجذوبیتی فزاینده از علیِت 
تشدید شده ی کاراکترها هم ناشی می شود، به 
به  را  اصلی  علت های  بیننده  که  صورت  این 
کمابیش  را  تاثیرها  می تواند  و  می آورد  خاطر 
موثر  شکلی  به  فرمول  این  کند.  پیش بینی 
باعث درک ساده تر بیننده از داستان می شود، 
از  منتقدها  می رسیم،   2001 به  وقتی  ولی 
نکرده،  تبعیت  سنت  این  از  کوبریک  که  این 

احساس ناُامیدی می کنند.«
زیادی  معلول های  و  علت  فیلم،  طول  در 
این  و  دارند،  نامفهوم  رابطه ای  که  هستند 

اولین  در  می شود.  بیننده  سردگمی  به  منجر 
اکران 2001 در نیویورک، عده ی زیادی وسط 
فیلم از سینما بیرون آمدند و اعتراض کردند. 
کوبریک خودش 241 نفر را شمرده )آن طور 
در  »زندگی  مستند  در  نیکولسون  جک  که 
سینما   منتقد  ابرت،  راجر  و  گفته(  تصاویر« 
یک هنرپیشه ی هالیوود، یعنی راک هودسون 
و  می رفته  راه  راهرو  طول  در  که  برده  نام  را 
من  به  نفر  »یک   : که  می کرده  غرغر  زیرلبی 

بگوید این لعنتی داستانش چیست؟«
به  که  هنرپیشه ای  آمدن  ستوه  به  از  گذشته 
عادت  هالیوودی  ُفرم کالسیک  در  کردن  کار 
دارد،  بسیاری از منتقدها هم از ستودن 2001 
یک  انتظار  هم  آن ها  زیرا  کردند،  خودداری 
علت  رخدادهای  با  کالسیک  هالیوودی  فیلم 
و معلولی واضح را داشتند. یکی از مخالف های 
در  او  بود.  ویس  ویلیج  از  آندرو سرایس  مهم 
به  تک سنگ  بودِن  نامشخص  از  یادداشتش 
پیراموِن  ُگنگی  که  دلیل  این  به  آمده،  ستوه 
رخدادهای  در  که  کرده  احاطه  را  شی ای 
دارد.  کلیدی  نقش  فیلم  دگرگون کننده ي 
از  بزرگ سیاه در هر بخش  »یک تخته سنگ 
فیلم وجود دارد و ما هرگز واقعا نمی فهمیم که 

چیست و اهمیتش چیست.«
دیگران امیدوار بودند که کوبریک معنای فیلم 
را کمی واضح تر توضیح دهد. آرتور شلسینگر 
مانند  ُوگ،  ی  مجله  برای  یادداشتش  در 
برای  را  کوبریک  منتقدها،   از  دیگر  بسیاری 
دانست.  مقصر  فیلم  در  مشخص  رخدادهای 
»در 2001 او از مصنوعات الکترونیک عصبانی 
است...وسواس او بر یک توضیح منطقی غلبه 
موفق  که  نفر  یک  من  حداقل  و  است  کرده 

نشده ام بخش زیادی از ماجرا را درک کنم.«
کوبریک با 2001، اغلب قانون »علت و معلولی 
ُفرم  قانون  چهارمین  در  بردول  که  را  دقیق« 
شکسته.  داده،  توضیح  کالسیک  هالیوودی 
از  از خارج کردن هال  برای مثال، بومن پس 
مدار تصمیم می گیرد که سفینه ي دیسکاوری 
را در یک کپسول فضایی ترک کند و به سوی 
شناور  فضا  در  که  برود  اسرارآمیز  تک سنگ 
است، اما در کتاب آرتور سی کالرِک نویسنده 
یک دلیل مشخص ارائه می دهد. در کتاب گفته 
از خاموش کردن هال  می شود که بومن پس 
مدتی در سفینه زندگی می کنند و تحقیقات 
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به مرکز  این که یک روز  تا  ادامه می دهد،  را 
کنترل می گوید که قصد دارد نگاه نزدیک تری 
به تک سنگ شناور در فضا بیاندازد و نقشه اش 
را برای بازگشت به دیسکاوری در نود دقیقه، 
تک  این  کالرک(  کتاب  )از  می دهد.  شرح 
سنگ که کالرک آن را در خط روایی داستانش 
آشکارا  )که  نامیده  ستارگان«  »دروازه ی 
بومن  بعدا  دهد(،  می  آن  به  بیشتری  معنای 
انگار  می کشد،  خود  در  را  فضایی  کپسول  و 
که نوعی دروازه به مکانی ورای زمان و مکان 
نبوِغ تنظیِم مبهم کوبریک در  باشد)کالرک(. 
بی ثباتِی آن نفهته است. کارهای بومن بیننده 
از  ناشی  شوک  بر  و  می کند  شگفت زده  را 
می افزاید.  ستاره ها  دروازه ی  طوالنِی  سکانِس 
جلوه های ویژه در طول بقیه فیلم برای ایجاد 
بهت زدگی و تجربه ای ورای کلمه ها هستند و 
بازتابی از تجربه ی غیرزمینی بومن. جلوه های 
درگیر  غیرمادی  سطحی  در  را  بیننده  ویژه 
کارگردان  که  این  از  فراتر  بسیار  می کنند، 
توضیحات واضح برای آن چه که دیده می شود 

ارائه دهد. 
توضیح  برای  زبان  از  استفاده  از  کارگردان 
دادن آن چه که در فیلم رخ می دهد، اجتناب 
می کند و این کلید درک قدرِت ایهام در کار 
را  خاص  ویژگی  این   ،2001 است.  کوبریک 
که  است،  کم  بسیار  آن  در  دیالوگ  که  دارد 
می کند.  کمک  فیلم  شدن  گنگ  به  همچنان 
کالرک می گوید: »از آن جا که با راز کائنات سر 
و کار داشتیم و با قدرت ها و نیروهایی که بسیار 
فراتر از درک انسان هستند، پس آن قدرت ها

را نمی شد با توضیح دادن درک کرد.«
که  می گوید  بردول  روایی:  خط  نگاری  وقایع 
است.  بدیهی  بیننده ها  نظر  از  پنجم  قراداد 
این  دنبال  به  تاریخش  طول  در  در  »هالیوود 
از  پیوسته  گونه ای  به  را  رخدادها  که  بوده 
منطق  گذشته  آن  از  دهد،  نشان  زمانی  نظر 
روایت به طور عمده در راستای این پیوستگی 
زمانی بوده است.« همان طور که می توان دید، 
غیرممکن است که بتوان 2001 را با این قانون 
از  گروهی  یا  کاراکتر  هیچ  زیرا  کرد،  سازگار 
بر  انتها  تا  ابتدا  از  که  ندارد  وجود  کاراکترها 

داستان فیلم تاثیرگذار باشد.
اگر این حقیقت که کوبریک بر سه نوع کاراکتر 
مختلف در طول سه بخش طوالنی فیلم تمرکز 

کافی  قرارداد  این  گرفتن  نادیده  برای  کرده، 
نبوده باشد، حضور سکانس دروازه ی ستارگان، 
به طور کامل آن را در هم می شکند. کوبریک 
این سفر سرنوشت ساز بومن را )که با سکانسی 
از نورها و طرح های هندسی درخشان تصویر 
شده و همچنین فریزفریم ها، فلش کات ها و 
تصاویر واژگون( »سفری از طریق فضای بیرون 

و درون« می نامد.
در واقع یکی از پریشان کننده ترین لحظه های 
بار  کوبریک یک  فیلم همین جا رخ می دهد. 
زندگی  بی زمانی،  موقعیت  یک  »در  گفته: 
شود.  می  سپری  مرگ  تا  میانسالی   از  بومن 
برای دومین  آماده  و  متولد می شود  دوباره  او 
جهش بشریت در مسیر تکاملی اش، به زمین 

بازمی گردد.«
منتقدهایی که این فیلم  را دوست نداشتند، از 
دروازه ی ستاره ای  و سنگین  سکانس طوالنی 
آن  می دادند  ترجیح  که  بودند  بیزار  چنان 
بخش حذف شود. ساریس و لویس سویینی از 
ارزشی در  »کریستیان ساینس مانیتور« هیچ 
سفر بومن در فضا و زمان، در بخش نهایی فیلم 
ندیدند. به عالوه، کافمن هم به سویینی ملحق 
سکانس های  می دادند  ترجیح  دو  هر  و  شده 
این  به  انسان میمون ها حذف شوند  به  مربوط 
انتظار  چشم  که  منتقدها  این  نظر  از  ترتیب 
سفر  بودند،  هالیوودی  کالسیک  فیلم  یک 
فیلم  وقایع  در سلسله  بخش  تنها  دیسکاوری 

بود که اهمیت داشت.
روایت با فراتر رفتن از درِک انسان از فضا و زمان 
ستاره ای،  دروازه ی  سکانس  در  به خصوص  و 
»فراسوی  به  رفتن  برای  دراماتیکش  حرکت 
ابدیت« را اعالم می کند. آن طور که رابینسون 
را  ابدیت  ورای  هیچ چیز  که  آن جا  »از  گفته: 
نمی توان به صورت منطقی درک کرد، عنوان 
بخش سوم)مشتری و فراسوی ابدیت( که خود 
یک تناقض کالمی است، نشان از این دارد که 
دیو به مخاطره ای افتاده بسیار عمیق تر از آن 

که منطق را بدان راهی باشد.«
فضایی«  ادیسه ی  یک   :2001« نامبهم:  پایان 
آن طور  اما  است.  باز  پایان های  درباره ی  کامال 
که بردول در فیلم کالسیک هالیوودی نوشته: 
»پایان بندِی فیلم تبدیل به حد غایی مجذوبیِت 
بیننده می شود، زیرا تمام شکاف های سببی پر 
هالیوودی،  کالسیک  فیلم  یک  در  می شوند.« 

بخش  تا  که  دارد  اطمینان  این  از  بیننده 
نتیجه گیری فیلم درک خواهد کرد که چگونه 
تمام علت و معلول های فیلم به مرحله ی نهایی 
داستان رسیده اند. اما بر خالِف این، پایان بندِی 
را  فیلم  پالت  در  شکاف ها  از  بسیاری   2001
از  واقع بسیاری  باز رها می کند، در  همان طور 
سوال ها را در ذهِن بیننده بدون پاسخ می گذارد. 
نیاز است که بیننده ورای تصاویر فیلم را ببیند. 
در نهایت، هدف کوبریک آن طور که خودش 
گفته، این بوده که یک تجربه خلق کند. او در 
مصاحبه ای با ویلیام کلومن از نیویورک تایمز در 
آوریل 1968، شرح داده که: »فیلم در اساس 
یک بیانیه ی اسطورشناسانه وار است. معنایش را 
باید در سطحی غیرمادی و روانشناختی جستجو 

کرد و نه در توضیحات مشخِص کالمی.«
درباره ی  منفی  نظرهای  که  منتقد  چندین 
کوبریک  پایان بندی  با  مشخصا  نوشتند،  فیلم 
داستانی   خط  سه  انتها  »در  داشتند.  مشکل 
و  بومن  پیرشدِن  بی سرانجام)تخته سنگ ها، 
معمای  یک  مانند  همگی  خواب(  اتاق  بازه ی 
بر  گنگی  داللت های  و  شده اند  رها  بصری 
آدلر  )آدلر 209(.  االهیات هم دیده می شود.« 
تالش  فیلم  که  این  از  ناامیدی اش  مشخصا 
نکرده تا به فرم کالسیک هالیوودی پایبند باشد 
را  نیاتش  اگر  فیلم  که  گفته  و  کرده  اعالم  را 
بازگو نکند، بی حاصل خواهد بود: »این یک قدم 
است،  قراردادی  از حیطه ی  بیرون  بلند  بسیار 
قدری نوشته ی دیگر به نظر ضروری می رسد و 
پاسخ همه کاره ی »نسبی« واقعا مفید به نظر 

نمی رسد، مگر این که به کالم دربیاید.« 
حتا از فکر کردن به تجربه ی سینمایی که به بیان 
کردِن تمام نیاتش با کالم تقلیل پیدا کرده باشد، 
لرزه بر اندامم می افتد. ساریس درباره ی مبهم 
بودن پایان فیلم هم اعتراض کرده و گفته که 
فیلم با یک عبارت مغرورانه ی هنری وار به پایان 
آشفتگی های  از  ملغمه ای  »پایان بندی  رسیده. 
روانی است و تجربه ای در مرموزسازی فانتزِی 
انتزاعی در معبد گسترده ی هنِر واال« کالرک 
نقطه نظرهای  از  کامال  کوبریک  مانند  هم 
علیه  نیویورک  منتقدهای  که  ستیزه جویانه 
فیلم مطرح کردند آگاه بود و جواب های زیادی 
از  متشکل  فیلم  »پایان  داد:  انتقادهایشان  به 
منتقدهای  برخی  نیست،  تصادفی  معماهای 
ساده لوح این گونه فکر می کنند. تفسیر من را در
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خود ُرمان خواهید یافت، که لزوما منطبق با نظر 
کوبریک نیست. و لزوما تفسیر درست نیست، 
حاال این »درست« به هرمعنا که باشد.« )کالرک(

نسل  بر  پایانی  ستارگان  فرزنِد  فرارسیدن 
نژاد  یک  شروع  و  است  هموساپینس  انسان 
دیگر، البته اگر بتوان آن را یک نژاد نامید. اما، 
کسی  چه  فیلم:  سازندگاِن  هدِف  راستای  در 
می داند؟ کوبریک قصد داشته با آن پایان بندِی 
های  فیلم  وادارد.  فکر  به  را  شما  جنجالی 
کالسیک هالیوودی به شیوه ای ساخت یافته اند 
که هیچ سوالی بدون پاسخ نمی ماند، داستان ها 
و پیغام هایشان واضح است، اما بازه ای محدود 
تحمیل  مخاطب ها  به  نتیجه  یک  دارند. 
اندازه ی  به  ارزشش  که  ایده ای  و  می شود 
هنگاِم  که  است  نوشابه ای  و  پاپ کورن  همان 
است،  بسته  معنا  می خورده اند.  فیلم  تماشای 
مفهوم  که  این  جای  به  فلیم هایی  چنین  در 
کنار گذاشته شده  بیشتر  باشد،  تشویق  مورد 
است. فیلم، مانند هر هنر دیگری به دنبال این 
بیاید،  بیرون  از آزموِن زمان سربلند  است که 
داشته  بیننده  برای  شخصی  معنای  یک  باید 
یک  بیننده ها  برای  می خواهد  کوبریک  باشد. 
احساس باقی بگذارد تا یک تفکر. آن طور که 
بار گفته: »حقیقِت یک  کوبریک خودش یک 
نه در  نهفته است است،  چیز در احساس آن 

فکر کردن به آن.«

واالیش روایت: تکنیک های فیلم در

2001: یک ادیسه ی فضایی

تکنیک هـای فیلم باید نهان باشـند. در »2001: 
یـک ادیسـه ی فضایـی« کارگـرداِن فیلم اسـتنلی

فیلـم  جلب توجه کننـدِه  تکنیک هـای  کوبریـک 
را بـه کار بسـته اسـت، از جملـه  سـکانس های 
قدرتمنـِد  مچ کات و سـکانس های خودآگاهانه ی 
موزیـکال کـه در آن موسـیقی ورای حس و حال 
مـی رود تـا نقشـی روایـی داشـته باشـد. این جز 
آخـر سـینمای هالیـوود مشـخص می کنـد کـه 
مخاطب هـا نبایـد در حیِن تماشـای یـک فیلم از 
ویژگی هـای تکنیکـِی سـاخِت فیلـم آگاه باشـند. 
آن طـور کـه پژوهش گـر فیلـم،  دیویـد بـردول 
هنرمنـدِی  در  هالیـوود  »غـرور  اسـت،  گفتـه 
نهانـی، داللـت بر ایـن دارد کـه روایـت غیرقابل 
تکنیک هـای  اسـت.«  غیرمزاحـم  و  مشـاهده 
نبایـد تدویـن  و  موسـیقی  ماننـد  سـینمایی، 

افسـون فیلم را با جلِب توجه کردن به خودشـان
از بین ببرند.

الف: تدوین
برخـی تدوین هـا در 2001 ممکن اسـت به صورت 
ظاهـری در دیـدن بـار اول تکان دهنـده بـه نظـر 
برسـند، امـا آن هـا با دقت آبسـتِن سـوال ها و معنا 
هسـتند. فـرض ایـن اسـت که هـر زمان کـه فیلم 
پیونـد می خـورد، اطالعـات  از دسـت می روند، اما 
زیبایی شناسـی هالیـوودی می گویـد صحنه ها باید 
بـه شـیوه ای ظاهرا یکپارچـه کات بخورنـد. بردول 
شـرح می دهـد کـه: »از یـک صحنـه بـه صحنه ی 
عالقه منـدی  مرکـز  و  حرکـت  لحـن،  دیگـر، 
سـاختاری بایـد بـه قـدر کافـی تغییر کند تـا قابل 
تمییز باشـد، امـا نه آن قدر کـه آزاردهنده باشـد.«

همان طـور کـه برخـی منتقدهـا گفته انـد، 2001، 
چندیـن تدویـن بسـیار مشـخص دارد. همان طـور 
ماننـد  منتقدهایـی  شـده،  گفتـه  پیش تـر  کـه 
سـاریس، کائل و شلسـینگر، دربـاره ی گنگ بودِن 
صحنـه هـا داد سـخن داده انـد. امـا تصمیم هـای 
تدوینـی کوبریـک همگـی بـا تفکـر بـوده ا نـد. او 
میـان بسـیاری از صحنه هـای مهـم، گذرهایـی را 
وارد می کنـد کـه مخاطب هـا را بـر آن مـی دارد تا 
خودشـان شـکاف های زمـان و فضـا را پـر کننـد. 
ایـن گذرهـا بیشـتر تدوین هـای ارتباطی هسـتند 
تـا زمانـی.  نلسـون ایـن را یکـی از ویژگی هـای 
بـارز فیلم دانسـته: »2001 نوعی دنیای سـینمایی 
غایـی را بـه تصویـر می کشـد، کـه در آن همـه ی 
تضمین ها از دیدگاِه هنجار رسـما واژگون شـده اند 
و »زمینـه« نشـان از فقـدان آزاردهنـده ی توصیف 
تاریخـی و مبنـی بر قرائـن دارد.« تاثیـر روایی این 
موضـوع سـوال های پیوسـتگِی داسـتان را در ذهن 

بیننـده بـر جـای می گذارنـد.
تدویـن  غریـِب  لحظه هـای  ایـن  نبایـد  بیننـده 
شـده را بـا پالتـی اشـتباه بگیـرد کـه رخدادهـای 
تصادفـی و اتفاقی که داخل خط داسـتانی نوشـته   
شـده اند تـا فیلـم را بـه پیـش ببرنـد، آن را قطـع 
هسـتند  ابزارهایـی  واقـع  در  این هـا  می کننـد. 
کـه بـه کارگـردان اجـازه مـی دهنـد داسـتانش 
را بـه سـطح دیگـری ارتقـا دهـد، سـطحی ورای 
محـدوده ی نظرِی سـینمای کالسـیک هالیوودی. 
در واقـع، می تـوان مدعـی شـدکه فیلـم کوبریـک 
در نتیجـه ی آن چـه کـه میان کات ها رهـا می کند، 
بسـیار صادق تـر شـده. در لغت نامـه ی رابینسـون، 
تعریـف شـده: ایـن صـورت  بـه  »کات«  عبـارت 

» کلیـد آن چـه کـه از یـک تصویر به تصویـر دیگر 
ایـن  کلمه هـا،  بـا  کـه  جایـی  در  شـده،  منتقـل 
ابداعـات قدرت هـای فکـری انسـان، هنـر منتقـل 
می شـود، بـا تصاویر، یعنـی موجودیت هایـی درون 
بـازه ی مخلوقـات دیدنـی، این قدرت خالقه اسـت 

کـه در طـول یـک کات منتقـل می شـود.«
بـر  را  بیننـده  کـه   2001 در  صحنـه ای  اولیـن 
احتمـاال  ببینـد،  را  بـازی  ورای  تـا  مـی دارد  آن 
شـغلی  زندگـی  کل  در  صحنـه  معروف تریـن 
کوبریک اسـت. این صحنـه در اوائل فیلم، در حیِن 
»سـپیده دِم انسـان« رخ می دهد، جایـی که در آن 
او  می کنـد.  معرفـی  را  انسـان میمون ها  کوبریـک 
توجـه بیننـده را بـه صحنـه ای جلـب می کنـد که 
در آن انسـان میمون هـا در می یابنـد کـه از یـک 
اسـتخوان می تـوان بـه عنـوان یـک ابزار / اسـلحه 
اسـتفاده کـرد، بـا نشـان دادِن شـکل دگرگونـِی 
مخلوقـات از ایـن کشـف، با اسـتفاده از یک جامپ 
کات بـه صحنـه ای مـی رود کـه مرحلـه ی نهایـی 
تکامـل انسـان را نشـان می دهـد: انسـان در فضا.

می کشـد،  فریـاد  کـه  مه نگـر  صحنـه،  ایـن  در 
اسـتخوان را بـه هـوا پرتـاب می کنـد. همین طـور 
کـه اسـتخوان در آسـمان، در حرکتـی آهسـته به 
دور خـود می چرخـد، پیـش از آن کـه بیننـده بـا 
گسـتردگی فضـا و ماهـواره ای کـه بـاالی سـطح 
زمیـن در حرکـت اسـت مواجـه شـود، صـدا بـه 
سـکوت تبدیـل می شـود. یـک ثانیـه بعـد، دانوِب 
آبـی جـان اشـتراوس آغـاز می شـود. گذشـته از 
نظرهـای هیجـان زده ی بیننده هـا از ایـن تدویـن 
کات هـای  بـر  والـس،  بـا  کوبریـک  حیرت انگیـز، 
کـه  همان طـور  می کنـد.  تاکیـد  تکان دهنـده 
ایـن صحنـه بـه وضـوح نشـان می دهـد، بخـِش 
»سـپیده دم انسـان«  تنهـا بـه تکامـل انسـان از 
زندگـی  بـازه ی  کل  بلکـه  نمی پـردازد،  میمـون 

گونـه ی هومـو سـاپینس را در بـر دارد.
جـوزف مورگنسـترن، منتقـد فیلم در یادداشـتش 
بـرای نیوزویک، نوشـته کـه زمان بسـیار زیادی در 
آن شـکاف قـرار گرفته: »انسـان میمون، شـادمانه 
ابـزار جنگـش را به هوا پرتاب می کنـد. ابزار تبدیل 
بـه ماهـواره ای در مـدار ماه می شـود. یک دیسـالو 
منفـرد چهـار میلیون سـال را پوشـش می دهـد.« 
تدویـن یـک کلـک بـرای ذهـن اسـت، همان طور 
کـه بـرای چشـم ها. ایـن یـک رابطـه ی مسـتقیم 
میـان چمـاق و وسـیله ی فضایی اسـت. اسـتخوان 
بـه ماهـواره تبدیـل نمی شـود. این هـا دو تصویـر
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هسـتند کـه واقعـا کنـار هـم گذاشـته شـده اند. 
ایـن کـه حـرف خـودم را تصحیـح کنـم  بـرای 
نیسـت،  دیسـالو  یـک  دگرگونـی  کـه  بگویـم 
بلکـه یـک پیونـد سـاده در فیلـم اسـت. بـه طور 
واضح تـر، یـک مچ کات اسـت، که در آن دو شـی 
کـه شـبیه بـه نظر می رسـند، بـه گونـه ای تدوین 
شـده اند کـه یـک رابطـه خلـق شـود. در واقـع 
بیننـده سـریع تر از پلـک زدن، بـه چهـار میلیون  
سـال در آینـده منتقـل شـده اسـت. نلسـون بـه 
کار بسـتن ایـن ارتبـاط را ذکـر کـرده: »جهـش 
فنـاوری از اسـتخوان به سـفینه ی پان آمریکن که 
راهـی مـاه اسـت، در مقابل زمینه ی سـیاِه ابدی و 
ناشـناخته ی فضا، تاکید بر ایـن دارد که مرحله ی 
بعـدی در تکامـل انسـان در ادامـه ی همان رشـد 
شـده.« آغـاز  میمون هـا  بـا  کـه  اسـت  اولیـه 

ایـن تبدیل بـه مهم تریـن کات در فیلم می شـود. 
مـچ کات از اسـتخوان به وسـیله ی فضایـی، ناپیدا 
بـودِن عنصـر تدویـن را زیر سـوال می برد. شـاید 
نـه بـه شـکلی واقعـی کـه باعـث شـود کسـی به 
هنـر فیلـم سـازی فکـر کنـد، بلکـه بـه شـیوه ای 
جلـب  خـودش  بـه  را  توجه هـا  تکان دهنـده. 
را شـرح  نـدارد رخدادهـا  قصـد  فیلـم  می کنـد. 
دهـد، بلکـه بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بیننـده 
بنابرایـن،  از کارهـا آگاه باشـد.  را برانگیزانـد تـا 
مشـخصه ی بـارز فیلم در انـدک بـودن دیالوگ و 
نمایـش در مقابـل معنـا و تصاویر اسـت. کوبریک 
در طـول فیلـم، بـه مخاطـب نشـان مـی دهد که 
دیالـوگ در نمایـش ارزش کمـی دارد. در واقع او 
بـر ارتبـاط غیرکالمـی ماننـد موسـیقی و تصاویر 
تاکیـد دارد کـه از طریـق کات هـای فکـر شـده 

درون فیلـم بـر آن هـا تاکیـد کـرده.
ب: موسیقی

سـینمای کالسـیک هالیـوود می گویـد کـه فیلـم 
بایـد بـه مقدار بسـیار کمی از موسـیقی اسـتفاده 
کنـد بـه نحـوی کـه در یـارِی بـازی روی صحنه 
آن  ندهـد.  قـرار  تحت الشـعاع  را  آن  امـا  باشـد، 
طـور کـه بـردول می گویـد: »موسـیقی خـودش 
را محـدود بـه برجسـته کردن لحظـه بـه لحظه ی 
مجـاز  پیش بینی هـای سـبک  می کنـد.  داسـتان 
هسـتند، اما بـه یـاد آوردن چیزهای موسـیقیایِی 
قبلـی بایـد از طریـق تکـرار موقعیت یـا حافظه ی 
ایـن  از  هـم   2001 شـود.«  ترغیـب  کاراکتـر 
قانـون تبعیـت می کنـد و هـم بـا شـجاعت از آن 
فاصلـه می گیـرد. کوبریـک  از قطعـات موسـیقِی

 2001 بـرای  معـروف  امـا  گوناگـون  کالسـیِک 
اسـتفاده کـرده اسـت. یکـی از مهم تریـن قطعه ها 
احتماال »چنین گفت زرتشـت« ریچارد اشتراوس

اسـت کـه در هنـگام تیتـراژ اولیـه و دگرگونـی 
میمون انسـان ها بـه انسـان و بعـد ارتقـا انسـان به 

کـودک سـتارگان پخـش می شـود.
سـینمای کالسـیک هالیـوود نیازمنِد اسـتفاده ی 
مرتبط از موسـیقی اسـت کـه به بیننده سـرنخی 
بدهـد از ایـن کـه چـه اتفاقی قـرار اسـت بیافتد. 
آن طـور کـه بـردول می گویـد: »در طـول فیلـم، 
وفـادار  کالسـیک  روایـت  قانـون  بـه  موسـیقی 
می ماننـد و بارقه هایـی از دانـای ُکل بودنـش را 
نشـان می دهـد، مثل وقتـی که موسـیقی حرکِت 
بعـدی را بـه فاصلـه ی چنـد لحظـه پیش بینـی 
می کنـد.« بـه عبـارت دیگر، لحـن موسـیقی باید 
یـک عنصـر تماتیک موثر باشـد که  ممکن اسـت 
سـرنخی از نیات و حالِت کاراکتر در آن صحنه به 
مخاطـب بدهـد. بـردول شـرح می دهد: »درسـت 
همان طـور کـه کار دوربیـن کالسـیک یـا تدوین 
زمانـی کـه دیالـوگ کـم اسـت، بیشـتر آشـکار 
می شـود، موسـیقی هـم بـه صـورت مسـتقل بـه 
همراهـی عمل فیزیکـی می آید. این جا موسـیقی 
بـرای قراردادهـای بخصوصـی توصیفی می شـود.

)هارمونـی ایسـتا بـرای ایجـاد تعلیـق یـا تـرس، 
ریتـم مشـخص بـرای صحنه های تعقیـب و گریز(

فیلـم  در  موسـیقی  از  کوبریـک  کـه  شـیوه ای 
اسـتفاده کرده اسـت، از این نظـر انقالبی بوده که 
در یـک صحنـه موسـیقی به تنهایـی و بدون هیچ 
دیالوگـی ادامـه پیـدا می کنـد و روایـت کمابیش 
در سـطح ناخـودآگاه توسـعه پیدا کـرده. در فیلم 
مسـتند ِ»اسـتانلی کوبریک:زندگـی در تصویـر«، 
تونـی پالمـر کارگـردان 2001 را دقیقـا بـه دلیِل 
اسـتفاده ی کوبریـک از موسـیقی، نقطـه ی عطفی 

در تاریـخ سـینما می دانـد:
»همیشـه گمـان کـردم کـه تاریـخ سـینما به دو 
بازه ی مشـخص تقسـیم می شـود: قبل از استنلی 
کوبریـک و بعـد از اسـتنلی کوبریـک، به خصوص 
در رابطـه با اسـتفاده از موسـیقی در فیلم. قبل از 
اسـتنلی کوبریک، موسـیقی در فیلـم یا به صورت 
تزیینـی اسـتفاده می شـد و یـا بـرای مشـخص تر 
کوبریـک،  اسـتنلی  از  پـس  احساسـات.  کـردِن 
او از موسـیقی کالسـیک،  بـه دلیـل اسـتفاده ی 
موسـیقی بـه بخشـی ضـروری از روایـت تبدیـل 
شـد، نوعی قـوه ی محرکـه ی ذهنی بـرای فیلم.«

در واقـع، کوبریک در ابتدا آلکس نورِث آهنگسـاز 
را بـرای یـک موسـیقی اوریجینال اسـتخدام کرد 
کـه بیشـتر بـا نیازهـای هالیـوود مطابـق باشـد: 
موسـیقی بایـد الهام بخـش تصویر باشـد و تالش 
از  پشـتیبانی  در  یـک حالـت موسـیقیایی  کنـد 
تصاویـر ایجـاد کند. نـورث، یک سـاندترک ضبط 
کـرد کـه هنـوز هـم موجـود اسـت، امـا کوبریک 
کالسـیکی  موسـیقی های  تاثیـر  تحـت  آن قـدر 
می کـرد،  گـوش  فیلم بـرداری  هنـگام  کـه  بـود 
کـه تصمیـم گرفـت بـه همان هـا بچسـبد. راجـر 
ابرت در دومین یادداشـتش از ادیسـه 2001، که 
۳0 سـال پـس از اولیـن تماشـای فیلـم نوشـته، 
می گویـد: »ایـن یـک تصمیـم تعیین کننـده بود. 
موسـیقی نـورث انتخـاب اشـتباهی بـرای 2001 
متن هـا،  موسـیقی  تمـام  ماننـد  زیـرا  می بـود، 
تـالش کـرده بود تـا بر بـازی تاکید کند، تـا به ما 
اشـاره های احساسـی بدهـد. موسـیقی کالسـیک 
کـه کوبریک انتخـاب کرده، بیـرون از بازی وجود 
دارد.« ابـرت بر کلمـه ی »بیرون« تاکیـد دارد که 
اشـاره دارد بـه فراتـر رفتـن کوبریـک از بازی های 
می بـرد  فیلمـی  بـه   را  بیننـده  و  صحنـه  روی 
کـه تـالش می کنـد ورای قراردادهـای سـینمای 

برود. هالیـوودی 
در طـول فیلـم 2001، موسـیقی غیرداسـتانی بـا 
دیالـوگ هم پوشـانی نـدارد. امـا، سـه صحنـه ی 
قابـل تامـل وجـود دارد کـه بـر رابطـه ی انسـان 
انسـان میمون ها  کرده انـد.  تمرکـز  تک سـنگ  بـا 
هسـتند کـه بـه نظـر می رسـد به صـدای بسـیار 
یـا  و  شـود  مـی  پخـش  اطرافشـان  کـه  باالیـی 
نشـان  واکنـش  می آیـد،  تک سـنگ  از  احتمـاال 
می دهنـد. همچنیـن، دانشـمنداِن روی مـاه پـس 
از بلنـد شـدن صدایـی مشـابه از تک سـنگ کـه 
تبدیـل بـه سـوتی زیـر می شـود از درد بـه خـود 
می پیچنـد. آن وقـت در طـول ظهـور تک سـنگ، 
دیـو بومن بـه دروازه ی سـتاره ای وارد می شـود و 

همیـن صـدا یـک بـار دیگـر برمی گـردد.
یـک منتقـد به تک سـنگ بـا عنوان »تخته سـنگ 
نظـر  بـه  زیـرا  کـه  کـرد  اشـاره  آوازه خـوان« 
می رسـد تصاویـر در رابطـه با موسـیقی بـه ظاهر 
غیرداسـتانی باشـند. ایـن اسـتفاده ی مختصـر از 
موسـیقی کـه ممکن اسـت غیرداسـتانی باشـد یا 
نباشـد، بـه قـدرت صحنه هـا می افزایـد کـه نوعی 
الگـوی تکـرار شـونده دارد، بـا ایـن حـال بـرای 
خـودش منحصـر بـه فـرد اسـت و رخدادهایـی
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لحظه هـای  در  کـه  مربـوط می کنـد  هـم  بـه  را 
کامـال منحصـر به فـرد در طول تکامل انسـان رخ 
داده انـد. سـیمنت آن را به بهترین شـکل توصیف 

اسـت: کرده 
جـرج  از  گفتـار  بـا  همـراه  موسـیقی  قطعـه ی 
لینگتـی کـه در نقـش نغمه ی معرف بـرای حضور 
تک سـنگ عمـل می کنـد، بـا ایـده ی کالرک کـه 
معتقـد بـود فنـاوری اگـر به قـدر کافی پیشـرفته 
باشـد، ردی از جـادو و تـا حدی بی منطقـی دارد، 
بـه  را  مـا  موسـیقی  همراهـی  دارد.  هم خوانـی 
آسـتانه ی ناشـناخته می بـرد، درسـت همان طـور 
ابتـدای  قطعـه ی  از  کوبریـک  اسـتفاده ی  کـه 
»چنیـن گفت زرتشـت« مـا را برای عمـق نیاتش 
آمـاده می کنـد...2001  همان روال پیشـرفِت کار 
نیچـه را در پیـش می گیـرد، از میمـون به انسـان 

و بعـد از انسـان بـه ابرانسـان. )سـیمنت(
اسـتفاده ی  کـه  می گویـد  همچنیـن  سـیمنت 
2001 از چنیـن گفـت زرتشـت، در طـول جهش 
تکاملـی از انسـان میمون به انسـاِن فضانورد و بعد 
تولـد دوباره ی بومن بر شـیوه ي نیچـه تاکید دارد. 
کوبریـک قـدرت موسـیقی را برای گفتن داسـتان 
اسـتفاده می کنـد، بـه جـای ایـن که موسـیقی را 
محـدود کنـد تا فقط در بیننده ها حسـی از آن چه 
اتفـاق بیافتـد برانگیزانـد. در  کـه ممکـن اسـت 
2001، موسـیقی بخشـی ضروری از روایت است، 
در حالـی کـه دیالـوگ  از دادن اطالعـات جزیـی 
می کنـد.  خـودداری  کاراکتـر  نیـات  دربـاره ی 
کوبریـک با اسـتفاده از موسـیقی در 2001، ورای 
محدودیت هـای زبـان و حتـا تصاویـر مـی رود تـا 

کارش را بـه جلـو ببرد.

نتیجه گیری

اگرچـه فیلـم هالیـوودی نیازمنـد میزانـی از تـالش 
شـناختی از سـوی بیننده اسـت، با این حال هرگز از 
بیننـده انتظار نـدارد انتزاع هـا را بپذیرد. بـرای مثال، 
در انتهـای 2001، یـک فضانـورد بـه بچـه ای تبدیل 
می شـود کـه در فضـا شـناور اسـت. فیلـم سـنتی 
هالیـوودی نیازمند این اسـت که نوعـی توضیح برای 
چگونگـی ُرخ دادِن ایـن اتفـاق ارائـه شـود، حال حتا 
اگـر یـک توضیح بصـری از نیـروی باشـد که چنین 
تغییـری را ایجاد کرده، اما فیلم فضانورد سـال خورده 
و جنیـن را تنهـا بـا یـک پیوند به هـم وصل می کند 
کـه بـا در نظـر گرفتـن سـرعِت پیشـرفِت فیلـم، 
برای چشـم انسـان غیرقابل درک اسـت. در اسـاس،

 چیـزی دو تجسـِم یـک فضانـورد را بـه هم وصل 
دگرگونـی  از  پیـش  چیـزی  اگرچـه،  نمی کنـد. 
اشـاره بـه ایـن نـدارد کـه ایـن اتفـاق قرار اسـت 
بـرای فضانـورد بیافتـد و چیزی پـس از دگرگونی 
هـم شـرح نمی دهد چرا ایـن اتفاق افتـاد، حداقل 

نـه بـه صـورت قطعی.
روال سـنتی هالیوود هرگز اجـازه ی چنین ایهامی 
را نمی دهـد، زیـرا هر رخداد در سـینمای هالیوود 
بایـد بـه شـیوه ای مشـخص در خدمـِت داسـتان 
باشـد، حال واضـح یا زیرکانه. بـرای مثال، در یک 
نسـخه ی کالسـیِک احتمالـی از 2001،  احتمـاال 
عصایـی  کـه  می شـد  داده  نشـان  بیگانـه  یـک 
جادویـی را بـر فـراز فضانـورد تـکان می دهـد و 
بعـد یـک دگرگونـی همـراه با برقـی از نـور میان 
انسـان و شـکل نـوزاد رخ مـی داد کـه بـه صورت 
قطعـی ایـن دو موجـود را بـه هـم پیوند مـی داد.

مـن بـه سـینما بـه عنـوان هنـری جـدی اعتقـاد 
دارم. نـه تنهـا یـک سـرگرمی بلکـه رسـانه ای که 
بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد تـا بـه خودمـان 
عمیق تـر نـگاه کنیـم، نوعـی کمـک بـه نوع بشـر 
در کنـکاش خـودش. در واقـع یافتـن تعالـی در 
قـدرت عمیق تـر  بـه  تـا  هنـر. 2001، کوشـیده 
رسـانه ی فیلـم اشـاره کنـد و بـه تفکـر دربـاره 
ی سـوال های عمیـق زندگانـی دعـوت می کنـد، 
سـوال هایی ماننـد منشـا و آینـده ی انسـانیت، بـا 
ایـن حـال بـه داِم  خام دسـتی نمی افتـد. فقـط 
قـراردادِی  سـینمای  مرزهـای  از  فرارفتـن  بـا 
هالیـوود اسـت کـه بـه این منظـور می رسـد. فکر 
را  بعـد فیلـم  ابـرت وقتـی سـی سـال  می کنـم 
دوبـاره می بینـد، بـه هـدف فیلـم پـی می بـرد و 
ایـن هـدف در تضاد با غیـاِب هدف هـای عمیق تر 

تنهـا  در فیلم هـای کالسـیک هالیـوودی اسـت. 
چنـد فیلـم برتر هسـتند و بر روی اذهـان و خیاِل 
مـا، مانند موسـیقی یا دعا یا منظـره ای عظیم کار 
می کننـد. بیشـتر فیلم هـا دربـاره ی کاراکترهایـی 
هسـتند که یک هـدف در ذهن دارنـد، آن ها پس 
از پشـت سـر گذاشـتن مشـکالتی دراماتیـک یـا 
خنـده دار بـه آن می رسـند. 2001: یک ادیسـه ی 
فضایـی دربـاره ی یـک هـدف نیسـت، بلکـه یـک 
پویـش اسـت. ایـن فیلـم تاثیرهـاش را روی نقاط 
مشـخص پـالت بنـا نکـرده و از مـا انتظـار نـدارد 
ایـن اهـداف را بـا دیـو بومـن یـا هیـچ کاراکتـر 
دیگـری بشناسـیم. بـه مـا می گویـد: مـا هنگامی 
کنیـم. فکـر  گرفتیـم  یـاد  کـه  شـدیم  انسـان 

ذهـن هـای ما به ما ابزاری برای درِک این که کجا 
زندگـی می کنیـم و چه کسـانی هسـتیم داده اند.

2001، سـاخته شـده تـا  الهـام بخـش ِ بینندگان 
باشـد کـه ورای تصویر برونـد و به خودشـان نگاه 
کننـد و ایـن کـه چـه چیـزی می تواننـد بـه فیلم 
اضافـه کننـد. پـاداِش کسـانی کـه فیلـم را نـگاه 
می کننـد، تنهـا هنگامـی بـه آن هـا داده می شـود 
کـه کیفیـِت پایـاِن بـاز آن را درک کننـد، از آن 
احسـاس رهایـی داشـته باشـند و بـه جـای ایـن 
کـه سرشـان را بخاراننـد و یـا به صورت سـطحی 
از »شـگفتی« فیلـم در حیـرت باشـند، شـروع به 
تفکـر دربـاره ی صحنه هایـی کننـد کـه آن هـا را 
فراخوانـده. تنهـا در ایـن زمـان اسـت کـه پس از 
تماشـای فیلمی سـنت شـکن چون »2001: یک 
ادیسـه ی فضایـی« می توانند از درون رشـد کنند. 
ایـن هنـر اسـت، نوعـی از هنـر کـه از مـا بیشـتر 
عمـر خواهـد کـرد و نسـل پـس از نسـل را تحت 

تاثیـر قرار خواهـد داد.
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کوبریکی ترین فیلم کوبریک
مصاحبه گر: عرفان س گلپایگانی 

مصاحبه ای با استاد امیر محمد دهستانی درباره ی فیلم 2001: یک ُادیسه ی فضایی

ــش  ــت. او دان ــران اس ــهر ته ــد 1348 در ش ــتانی متول ــد دهس اميرمحم
ــه  كارشناســی ســينما و كارشناســی ارشــد انيميشــن از دانشــگاه  آموخت
هنــر می باشــد.  شــروع فعاليــت حرفــه ایــش در زمينــه انيميشــن 
از ســال 1372 بــوده و تاكنــون فعاليت هــای برجســته ای در زمينــه 
كارگردانــی ســریال، تيزرهــای تبليغاتــی و تدریــس در دانشــگاه های 
معتبــر داشــته اســت كــه بــه صــورت خالصــه بــه چنــد مــورد آن در زیــر

می كنيم: اشاره 

فعاليــت  به عنــوان نویســنده و كارگــردان در ســریال های تلویزیونــی چون 
داســتان تاریــخ )1377( فرمانروایــان مقــدس )1384-1381( و قصــه مــا 

مثــل شــد )1389- 1387( 
عضویــت در هيئــت داوران ســومين،  پنجمين و هشــتمين دوره جشــنواره

پویانمایــی تهــران و همچنيــن بخــش انيميشــن  چهــار دوره جشــنواره رشــد 
و جشــنواره فيلــم  فجــر.

ســابقه تدریــس دروس  مرتبــط بــا ســينما و انيميشــن از ســال 1376 در
 دانشگاه هنر و تربيت مدرس و دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 

تأليــف و  ترجمــه مقاالت تخصصی در زمينه انيميشــن و جلوه های بصری.
دو سال سابقه دبيری بخش جلوه های بصری در مجله تخصصی صنعت سينما.
دریافــت تندیس طالیــی بهترین انيميشــن تبليغاتی از هفتمين جشــنواره

پویانمایی تهران درسال 89.

بــرای جلوگيــری از اتــالف وقــت از صحبت های پراكنــده ی اوليــه می گذریم و 
مستقيمًا وارد پرسش و پاسخ های اصلی درباره ی فيلم  می شویم:

ــی ــوال کل ــک س ــا ی ــه را ب ــد مصاحب ــازه بدهی ــتانی اج ــای دهس آق
ــه  ــد ب ــدر کن ــم انق ــی فیل ــد کل ــرا رون ــم: چ ــروع کن ــم ش ــورد فیل درم
ــته  ــدی خس ــن کن ــان ای ــاگران آن زم ــرای تماش ــا ب ــد؟ آی ــر می رس نظ

ــوده؟ ــده نب کنن
ــر ســينمایی محصــول  ــر اث ــه ه ــد نظــر داشــت ك ــد م ــن موضــوع را بای ای
زمــان خــودش اســت و بایــد در موقعيــت زمانــی خــودش بررســی شــود. اگــر 
شــما بســياری از آثــار بــزرگ تاریــخ ســينما را در حــال حاضــر ببينيــد شــاید 
ــم  ــدن فيل ــا دی ــاید ب ــال ش ــد. فی المث ــان بزني ــرف را درموردش ــن ح همي
مشــهور دلیجــان جــان فــورد بگویــد چقــدر فيلــم كليشــه ای و تکراریســت 
ــان  ــن زم ــا در نظــر گرفت ــد ب ــر را بای ــر اث ــی  اســت ه ــه طبيع ــی ك در حال
ســاختش دیــد و بررســی كــرد و هميــن قضيــه در مــورد 2001 هــم صــدق 
می كنــد و بایــد توجــه داشــت ایــن فيلــم در زمانــی ســاخته شــده كــه دنيــا 
بــه انــدازه ی امــروز پــر از مــوارد ســرگرم كننــده نبــوده و موضــوع ســفر بــه 
ــا  ــه ی این ه ــه هم ــت ك ــوده اس ــأله داغ روز ب ــاه در آن دوران مس ــا و م فض
ــه دســت هــم می دهــد كــه موضــوع فيلــم بســيار قــوی و جــذاب  دســت ب
ــه ایــن توضيحــات می شــود گفــت كــه زمــان  ــا توجــه ب ــه نظــر برســد. ب ب
ــه نظــر می رســد  ــرای تماشــاگر امــروزی كنــد ب فيلــم آن قــدری كــه االن ب

بــرای تماشــاگر آن زمــان كنــد نبــوده اســت.

ــی ــیاء دارد و ماهیت ــراد و اش ــر اف ــی ب ــی طوالن ــم مکث های ــرا فیل چ
دلهره آور به آن ها می دهد؟

اصــواًل فيلم هــای كوبریــک ماهيتــی دلهــره آور و ترســناک دارنــد. كوبریــک 
ــه  ــا زاوی ــف ب ــه تفکــر مضاع ــده را وادار ب ــد بينن ــا مکــث بيشــتر می خواه ب
ــد  ــعی می كن ــيقایی س ــات موس ــا تلفيق ــپس ب ــد و س ــاوت بکن ــدی متف دی
ــال  ــن اعم ــد؛ از ای ــاد كن ــاگر ایج ــره در دل تماش ــرس و دله ــوع ت ــک ن ی
ــبت  ــی نس ــی خاص ــک بدبين ــه كوبری ــود ك ــری می ش ــه گي ــور نتيج این ط
بــه جهــان و انســان ها دارد. درمــورد فيلــم 2001 هــم بــه دليــل موقعيتــش 
ــک  ــک كوبری ــه كم ــا ب ــردی فض ــکوت و س ــکون و س ــالء، س ــا و خ در فض
می آینــد تــا بــه شــکل اعــالء تمــام آنچــه كــه دوســت می داشــته، در یــک 
فيلــم وجــود داشــته باشــد و شــاید بشــود گفــت كــه 2001 كوبریکی تریــن 

فيلــم كوبریــک اســت.

ــویم، ــم بش ــتر وارد فیل ــری بیش ــز نگ ــا ج ــداری ب ــد مق ــال بیای ح
ــت  ــد می شــود عل ــر تأکی ــا و بک ــای زیب ــر نماه درقســمت اول بســیار ب

ــد؟ ــد باش ــه می توان ــاد چ ــد زی ــن تأکی ای
در واقــع ایــن صحنه هــا در فيلــم گذاشــته شــده تــا اصالــت كهــن جهــان را 
بــه نمایــش بگــذارد و چــون در صحنه هــای بعــدی بــا یــک جهــش عظيــم 
ــه  ــم ب ــدی ه ــاد عم ــک تض ــویم، ی ــرو می ش ــوژی روب ــرفت و تکنول در پيش
ــود.  ــده می ش ــوک در بينن ــگفتی و ش ــاد ش ــث ایج ــه باع ــد ك ــود می آی وج
ــده، در  ــتفاده ش ــت اس ــای طبيع ــام صحنه ه ــه تم ــد ك ــت بداني ــب اس جال

اســتودیو و بــا تکنيــک فرانــت پروجکشــن فيلــم بــرداری شــده اســت. 

erfansin@gmail.com
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بــه غيــر از موضــوع ذكــر شــده اعتقــاد كوبریــک بــر ایــن اســت كــه فيلــم 
ــوان  ــی می ت ــه بيان ــر ســينما و ب ــه رخ كشــيدن هن ــرای ب ــه ای اســت ب بهان
ــک اســت  ــری كوبری ــت بص ــرای ضیاف ــه ای ب ــم 2001 بهان ــه فيل ــت ك گف
ــه  ــه دنيــای دیگــر )موســوم ب ــور ب ــن ضيافــت بصــری در صحنــه ی عب و ای
ــه اوج خــود می رســد و آنقــدر عجيــب و شــگرف  اســتار گيــت كوریــدور( ب

ــذارد. ــده می گ ــر بينن ــی ب ــری هيپنوتيزم ــه تأثي ــود ك می ش

ــته ی ــان نوش ــاه نگهب ــتان کوت ــدازه از داس ــه ان ــه چ ــک ب کوبری
آرتور سی کالرک در اثر بهره برده است؟

ــه  ــا آن را ب ــرده و تنه ــره نب ــتان به ــدان از داس ــک چن ــت كوبری در حقيق
عنــوان دســتمایه ای بــرای ســاخت فيلمــی متفــاوت و پــركار قــرار داده اســت

 و در واقع فقط شبحی از داستان گفته شده در فيلم دیده می شود.

ســنگی ســیاه و بــه قولــی ســتونی ســیاه در فیلم وجــود دارد کــه گاه
ــر  ــدار و آزار بش ــث هش ــد و گاه باع ــک می کن ــر کم ــرفت بش ــه پیش ب
می شــود و در جایــی دیگــر نقــش بازآفرینــی بشــر را ایفــا می کند.ایــن 

ســنگ ســیاه چــه نمــادی در فیلــم دارد؟
ـــن  ـــًا همي ـــز آن مخصوص ـــت و هرچي ـــاد گراس ـــيار نم ـــی بس 2001 فيلم
ــت.  ــون اسـ ــای گوناگـ ــو از نمادهـ ــده مملـ ــر شـ ــياه ذكـ ــنگ سـ سـ
ـــیء  ـــک ش ـــا ی ـــی تنه ـــا حت ـــر و ی ـــوغ بش ـــنگ را، نب ـــن س ـــوان ای می ت
ناشـــناخته ی فضایـــی دانســـت، امـــا نکتـــه ای كـــه بيشـــتر از هرچيـــز 
ـــمندی آن  ـــداری و هوش ـــت بي ـــه اس ـــل توج ـــنگ قاب ـــن س ـــورد ای در م
ـــم  ـــه فيل ـــاوراء الطبيع ـــت م ـــام خاصي ـــه تم ـــت ك ـــود گف ـــت و می ش اس
ـــان را  ـــه انس ـــت ك ـــود گف ـــت. می ش ـــده اس ـــه ش ـــنگ خالص ـــن س در ای

ــد. ــر می كنـ ــدی دیگـ وارد ُبعـ

در قســمت بعــدی بــا کامپیوتــری بــه نــام هــال آشــنا می شــویم که
ــی ــش بین ــرا پی ــس چ ــص دارد، پ ــدون نق ــاًل آگاه و ب ــی کام موجودیت

 اشــتباه انجام می دهد و باعث بروز مشکالت بعدی می شود؟
ــه  ــه ب ــت ك ــان اس ــوژی انس ــرفت تکنول ــده ی اوج پيش ــان كنن ــال بي ه
جایــی رســيده كــه بــه ماننــد انســان دارای احســاس اســت و درواقــع كل 
ماجــرای پيــش بينــی اشــتباه توطئــه  او بــر عليــه انســان اســت چــرا كــه 
ــه او حســادت مــی ورزد. هــال  ــا انســان می بينــد و ب خــود را در رقابــت ب
ــه ای می شــود كــه خواســتار  از حقيقــت و راســتی می گــذرد و وارد مرحل
ــص  ــده نق ــان كنن ــی بي ــه نوع ــال ب ــود. ه ــز می ش ــه چي ــر هم ــلط ب تس
ــد و  ــود را نمی دان ــالح خ ــان ص ــه انس ــگار ك ــت، ان ــر اس ــات بش تصميم
ــوژی از دســتش خــارج خواهــد شــد  روزی می رســد كــه پيشــرفت تکنول

و بــه ماننــد هــال بــه او آســيب خواهــد زد.

بخــش آخــر فیلــم پــر از تصاویــر رنگــی و عجیــب و غریــب اســت و
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــد. عل ــرو می کن ــادی روب ــای زی ــا معماه ــا را ب م

ــت؟ ــورد چیس ــب فضان ــاکن عجی ــر س ــور تصاوی ــر و همینط تصاوی
صحنــه ی دروازه ســتاره ای نشــان دهنــده ی عبــور از ُبعــدی بــه بعــد دیگــر 
اســت كــه بــه احتمــال زیــاد بایــد تجربــه ای اعجــاب آور و ســخت باشــد و

ــا اوج خالقيــت كوبریــک مواجــه می شــویم.  در ایــن صحنــه اســت كــه ب
ــکن و  ــلیت اس ــک اس ــا تکني ــده ب ــاخته ش ــر س ــتفاده از تصاوی ــا اس او ب
تصاویــر فيکــس شــده ی فضانــورد و كات هــای بيــن ایــن تصاویــر، ســعی 
بــر ایــن دارد كــه احساســات بشــری را بــا تصاویــر آبســتره مرتبــط ســازد. 
امــا بيــش از همــه، ایــن تصاویــر اعجــاب آور بــه دليــل خصلــت تجربــی

و خــارج از عــرف هاليــوود مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. فيلــم 2001 فيلمــی 
ــه  ــرده چــرا ك ــک ك ــاب نزدی ــه ســينمای ن ــه خــودش را بســيار ب اســت ك
حــس و نــوع بيــان حاكــم بــر اثــر تنهــا در فيلــم قابــل ارائــه اســت و در قالــب 

هيــچ هنــر دیگــری نمی گنجــد.

بعــد از ایــن تصاویــر عجیــب وارد یــک خانه مجلــل و کامل می شــویم، 
این خانه کجاست؟

اســتنباط شــخصی مــن ایــن اســت كــه نيــروی برتــر بــا نمــاد ســنگ ســياه 
شــرایطی آرمانــی را بــرای عبــور انســان از جهانــی بــه جهــان دیگــر فراهــم 

ســاخته و در واقــع فضایــی دلنشــين بــرای ایــن انتقــال ایجــاد می كنــد.

چرا در فیلم از موسیقی های انتخابی و کالسیک استفاده شده است؟
ــی  ــده و ماهيت ــمان آم ــگار از آس ــه ان ــی دارد ك ــيک حالت ــيقی كالس موس
فرازمينــی دارد و ایــن موضــوع حــس فرابشــری را تشــدید می كنــد. 
كوبریــک می خواهــد بــا اســتفاده از ایــن موســيقی ها بــر احساســات 
ــره  ــی روزم ــاگر را از زندگ ــد و تماش ــته باش ــتری داش ــز بيش ــفی تمرك فلس

خود خارج كند و به بيانی دیگر بيننده را به فضا و بعدی دیگر ببرد.

نکته ی قابل توجه دیگری درمورد این فیلم و سـبک فیلم سـازی کوبریک
 وجود دارد که بخواهید حتمًا ذکر بشود؟

ــه  ــم اودیس ــًا در فيل ــک و مخصوص ــای كوبری ــه در فيلم ه ــزی ك ــه. چي بل
ــک ــم كوبری ــه ی آن اســت. فيل ــم گون بيشــتر حــس می شــود شــاكله ی عال

ــير  ــد تفاس ــما می تواني ــه ش ــذارد ك ــش می گ ــه نمای ــماری را ب ــاد بی ش ابع
متفاوتــی نســبت بــه آن هــا داشــته باشــيد و تمــام ایــن تفاســير را می شــود 
درســت پنداشــت. در جاهایــی كوبریــک عمــداً شــما را در تعليقــی دائمــی 
ــان ــا شــما خودت ــاز می گــذارد ت ــاًل ب ــرار می دهــد و برداشــت از آن را كام ق

برروی آن تفکر كنيد و دليل ماندگاری فيلم های او همين مطلب است.
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ناواضحات توضیح  کوبریک، 
ترجمه و تلخیص: محمدرضا برادری

فیلــم آخــر شــما )2001: یــک ادیســه ی فضایــی( در قرن بیســت و یکم 
اتفــاق می افتــد و ایــن فیلــم در قــرن نوزدهــم. آیــا قبــول دارید کــه عالقه 
نداشــتن و یــا راضــی نبــودن از کار بر روی داســتان هــای معاصر یــا تم های

زندگی در قرن بیستم موضوعی قابل توجه در مورد کار شماست؟
ایــن بــه عالقــه و رضایــت داشــتن یــا نداشــتن مــن بــر نمی گــردد بلکــه بــا 
اســاس هــدف فیلــم مرتبــط اســت کــه مــن معتقــد هســتم روشــنگری یــا 
نشــان دادن چیــزی بــه مخاطــب اســت کــه بــه گونــه ای دیگــر از تماشــای 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــت ه ــی وق ــده دارم بعض ــن عقی ــت.  م ــز اس آن عاج
ایــن امــر مهــم بهتریــن کار دوری جســتن از زمــان حــال حاضــر مخاطــب 
ــه اساســًا  بصــری و  ــک تجرب ــا ی ــی کــه شــما ب ــژه زمان ــه وی ــن ب اســت. ای
ــد. شــما  ــرو هســتید، صــدق می کن داســتان گویی از دریچــه چشــم هــا روب
ــی  ــًا بعض ــید، اتفاق ــت نمی رس ــه حقیق ــود ب ــتی خ ــاط پش ــه در حی همیش
وقــت هــا آخریــن جایــی اســت کــه بــه آن می رســید. مزیــت دیگــری کــه 
در کار بــا تم هــای تاریخــی و مربــوط بــه آینــده وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــور  ــه ط ــد ب ــتید و می توانی ــه دور هس ــود ب ــراف خ ــط اط ــرات محی از تأثی

ــد. ــگاه کنی ــه موضــوع ن ــری ب ــی و عمیق ت عین

از لولیتا به بعد تمام فیلم های خود را خارج از آمریکا ساختید. چرا؟
ــکالت  ــی و مش ــائل مال ــر مس ــه خاط ــرد. ب ــاب ک ــور ایج ــرایط این ط ش
سانســور الزم بــود لولیتــا را در انگلســتان بســازیم. در مــورد دکتــر 
ــش  ــل طالق ــرای مراح ــه ب ــلرز ک ــر س ــر پیت ــه خاط ــم ب ــترنج الو ه اس
مجبــور بــود در انگلســتان بمانــد در آن جــا فیلــم بــرداری کردیــم. زمانــی 
ــاخت آن در  ــرای س ــدر ب ــد آن ق ــاخت 2001 ش ــه س ــت ب ــه نوب ــم ک ه
انگلســتان تشــویق شــدم کــه غیــر منطقــی بــود کــه همــه ایــن توجهــات 
را نادیــده گرفتــه و در آمریــکا فیلــم را بســازم. در مــورد ناپلئــون هــم مــا 
اکثــر فیلمبــرداری را در اروپــا انجــام می دادیــم پــس لنــدن مقــر خوبــی 

ــود. ــرای پــروژه ب ب

آیا کار در لندن مزیت خاصی دارد؟
شــاید بعــد از هالیــوود لنــدن دومیــن بهتریــن مــکان بــرای فیلم ســازی باشــد 
ــما  ــه ش ــت ک ــی اس ــی و امکانات ــه ای تکنیک ــطح حرف ــر س ــه خاط ــن ب و ای
ــت. ــود نیس ــد بیه ــک تمجی ــن ی ــد. ای ــی داری ــه آن دسترس ــتان ب در انگلس

آیــا شــما تــا زمانــی کــه مســئولین اســتودیو در کار کارگــردان دخالــت
 می کنند برای فعالیت در هالیوود بی میل هستید؟

ــن  ــدون چنی ــم را ب ــه فیلم های ــته ام ک ــانس را داش ــن ش ــن ای ــون م ــر، چ خی
ــرق مــی کــرد. ــاًل ف ــل موضــوع کام ــه ده ســال قب ــی بســازم. البت کنترل

آیا شما خود را یک از وطن )آمریکا( رانده شده می دانید؟
خیر، به هیچ وجه.

دکتــر اســترنج الو فیلمی بر اســاس دیالوگ و متــن بود در حالــی که 2001
تجربه کاماًل متفاوتی از آن چه قبال انجام داده اید بنظر می رسد؟

بلــه، فکــر کنــم همیــن طــور بــود. دکتــر اســترنج الو فیلمــی بــود کــه بیشــتر

ــات  ــان تلطیــف شــده موضوع ــان حــاالت و بی ــوع بی ــوگ، ن ــه دیال ــرش ب تأثی
ناخوشــایند وابســته بــود. در نتیجــه فیلمــی اســت کــه بــا ترجمــه و دوبلــه بــه 
ــه  ــک تجرب ــا ی ــر 2001 اساس ــد شــد. از ســوی دیگ ــود خواه طــور عمــده ناب
ــی دوری  ــدن عقالن ــفاهی ش ــر از ش ــن اث ــت. ای ــفاهی اس ــر ش ــری و غی بص
ــه  ــب رخن ــودآگاه مخاط ــه ناخ ــاعرانه ب ــفی و ش ــی فلس ــد و از طریق می جوی
می کنــد. بنابرایــن فیلــم بــه یــک تجربــه ذهنــی تبدیــل شــده کــه بــا مخاطــب 
در مرحلــه نهفته تــری از ضمیــر آگاهــش برخــورد می کنــد و بیشــتر بــه نقاشــی 

ــد. ــیقی می مان ــا موس ی
فیلــم در واقــع در مرحلــه ای بســیار نزدیک تــر بــه موســیقی و نقاشــی تــا متــن 
ــم  ــه مفاهی ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی ب ــه فرصت ــد و البت ــل می کن ــی، عم چاپ
پیچیــده و انتزاعــی را بــدون وابســتگی همیشــگی بــه کلمــات بیــان کنــد. مــن 
معتقــدم 2001 ماننــد موســیقی موفــق می شــود از الیــه ســخت موانــع فرهنگی 
کــه بــه ضمیــر انســان زنجیــر زده و دایــره تجربیــات انســان را محــدود می کنــد 
گذشــته و قــادر باشــد مســتقیمًا بــه محدوده هــای درک حســی نفــوذ کنــد. در 
دو ســاعت و چهــل دقیقــه مــدت فیلــم فقــط چهــل دقیقه دیالــوگ وجــود دارد.

مشــکل اصلــی در رابطــه بــا فیلم هــا ایــن اســت کــه از زمــان فیلم هــای ناطــق 
تــا کنــون فیلم هــا بــه طــور عمــده ای زبــان مــدار و مکالمــه ای بــوده انــد. مــدل 
آن هــا هــم ســاختار ســه پرده ای اســت. زمــان آن رســیده کــه از نــگاه بــه فیلــم 
بــه عنــوان یــک نمونــه از نمایــش ســه پــرده ای دســت بکشــیم. خیلــی از افــراد 

بــاالی ســی ســال هنــوز بــه جــای تصویــر مــدار بــودن، زبــان مــدار هســتند.
بنابرایــن مــا بــه ایــن مشــکل بــر می خوریــم کــه عــده ای از مــردم هنــوز فقــط 
گــوش می کننــد و زیــاد بــا چشمانشــان توجــه نمی کننــد. فیلــم تئاتــر نیســت
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و تــا وقتــی کــه مــا ایــن مطلــب اساســی را یــاد نگیریــم متأســفانه بــه گذشــته 
زنجیــر خواهیــم شــد و خیلــی از توانایــی هــای مدیــوم را نخواهیــم شــناخت.

آیــا شــما بــه عمــد از دو پهلویــی و ایهــام بــرای بعضــی صحنه هــا بــه
جای یک معنی مشخص استفاده کرده اید؟

خیــر، مــن مجبــور نبــودم بــرای ایهــام تالشــی کنــم، ایــن اتفــاق اجتنــاب
ــب،  ــر مخاط ــه ه ــد 2001 ک ــی مانن ــم در فیلم ــر می کن ــود. فک ــر ب ناپذی
ــی آورد،  ــدان م ــه می ــوع ب ــرای درک موض ــود را ب ــت خ ــات و برداش احساس
مقــداری دوپهلویــی و ایهــام ارزشــمند اســت، چــون اجــازه می دهــد 
ــر  ــه ه ــود. ب ــهیم ش ــری س ــه بص ــن تجرب ــاختن ای ــود در س ــب خ مخاط
حــال هــم وقتــی شــما بــا ســطحی غیــر کالمــی ســر و کار داریــد ایهــام و 
ــرای  ــی ب ــن دو پهلوی ــی ای ــر اســت. ول ــاب ناپذی برداشــت های متعــدد اجتن
همــه هنــر هــا از یــک قطعــه خــوب موســیقی تــا یــک نقاشــی وجــود دارد 
و نیــاز بــه دســتور العمــل کتبــی از طــرف موزیســین یــا نقــاش نیســت کــه 
بــا همراهــی اثــر آن را توضیــح دهــد. توضیــح آن هــا چیــزی جــز ســطحی 
ــار  ــا آث ــورد ب ــن برخ ــدارد و ای ــراه ن ــه هم ــی، ب ــای فرهنگ ــدن ارزش ه ش
هنــری جــز بــرای معلمــان و منتقدیــن کــه از ایــن راه زندگــی می گذراننــد 
ارزشــی نــدارد. عکــس العمل هــا بــه هنــر همیشــه متفــاوت هســتند و ایــن 

ــودن عمیــق آن اســت. ــه خاطــر شــخصی ب ب

ــه ــع گرایان ــتر از اینکــه واق ــه نظــر بیش ــم ب ــی فیل صحنه هــای پایان
باشــند، متافیزیکــی بودنــد. مایلیــد دربــاره ایــن موضــوع صحبــت کنیــد 

ــل«  ــتور العم ــان »دس ــد هم ــم مانن ــث ه ــن بح ــد ای ــر می کنی ــا فک ی
ــرد؟ ــز ک ــد از آن پرهی ــه بای ــت ک اس

خیــر، مشــکلی بــا بحــث کــردن در ایــن زمینــه نــدارم. در پاییــن تریــن ســطح، 
توضیــح مســتقیمی از داســتان اســت. شــما در ابتــدا بــا یــک شــی ای مواجــه 
می شــوید کــه میلیــون هــا ســال قبــل توســط کاوشــگران فرازمینــی کــه رفتــار 
انســان های میمــون نمــا را زیــر نظــر دارنــد بــه زمیــن فرســتاده شــده و آن هــا 
تصمیــم می گیرنــد ســیر تکاملــی ایــن موجــودات را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. 
ــا دومیــن شــیء مواجــه می شــوید کــه در اعمــاق ســطح مــاه  ســپس شــما ب
ــان  ــای انس ــن قدم ه ــر اولی ــا خب ــده ت ــزی ش ــه ری ــت و برنام ــده اس ــن ش دف
ــد. در  ــر کهکشــانی عمــل کن ــد یــک دزدگی ــد و مانن در کیهــان را پخــش کن
آخــر هــم بــه شــیء ســوم می رســیم کــه در مــدار مشــتری در حــال چرخــش 
اســت و منتظــر زمانــی اســت کــه انســان ها بــه لبــه خارجــی منظومــه شمســی 
ــده  ــورد باقــی مان خــود دسترســی پیــدا کننــد. وقتــی در نهایــت بومــن فضان
بــه مشــتری مــی رســد، ایــن شــیء بومــن را بــه ســمت یــک میــدان نیــرو یــا 
دروازه ســتاره ای می کشــد کــه بــه ســفری در فضــای درون و بیــرون پرتــاب و 
در نهایــت او را بــه ســمت قســمت دیگــری از کهکشــان منتقــل می کنــد، جایی 
کــه او در یــک بــاغ وحــش انســانی بــا تشــابهی بــه محیــط یــک بیمارســتان 
زمینــی کــه از درون رویاهــا و تخیــالت خــودش بیــرون کشــیده شــده اســت، 
نگــه داشــته می شــود. در شــرایطی کــه زمــان معنــای دیگــری بــه خــود گرفتــه 
ــه  ــذرد. او ب ــرگ می گ ــری و م ــالی، پی ــان س ــه ســمت می ــی او ب اســت، زندگ
صــورت یــک موجــود فراتــر دوبــاره متولــد مــی شــود، یــک فرزنــد ســتاره ای، 
یــک فرشــته، یــک ســوپرمن، اگــر دوســت داریــد بنامیــد، و بــا آمادگــی بــرای 
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ــن  ــردد. ای ــاز می گ ــن ب ــه زمی ــو، ب ــه جل ــی بشــر ب ــِر تکامل ــدِی تقدی ــدم بع ق
چیــزی اســت کــه در ســاده تریــن ســطح فیلــم رخ می دهــد. از آنجایــی کــه 
ــره  ــد در دای ــا هوشــی پیشــرفته می توان ــا یــک موجــود فضایــی ب برخــوردی ب
مفاهیــم زمینــی مــا غیــر قابــل درک بــه نظــر رســد، عکــس العمــل نشــان دادن 
نســبت بــه آن، عناصــری از متافیزیــک و فلســفه را بــه همــراه  خواهــد داشــت 

کــه بــه وضــوح بــه خــود خــط داســتانی فیلــم  مرتبــط نیســتند.

این دایره های معنایی چه چیزهایی هستند؟
آن هــا دایره هــای معنایــی هســتند کــه ترجیــح می دهــم بــه خاطــر 
ذهنــی )ســوبژکتیو( بــودن بــاالی آن هــا و تفــاوت کردنشــان از مخاطــب تــا 
مخاطــب، توضیــح ندهــم. فیلــم در ایــن صحنــه تبدیــل بــه هرآن چــه خواهــد 
ــب و  ــه جن ــات را ب ــم احساس ــر فیل ــد. اگ ــب در آن می بین ــه مخاط ــد ک ش
جــوش وا دارد و بــه ناخــود آگاه مخاطــب نفــوذ کنــد و اگــر هــر چنــد بــه 
صــورت خیلــی ابتدایــی عطــش و میــل او را بــه مســائل مذهبــی و اســطوره 

شناســی تحریــک کنــد، بــه هــدف خــود رســیده اســت.

ــه ــدن بیگان ــک تم ــا ی ــان ب ــورد انس ــن برخ ــا اولی ــه 2001 ب ــا اینک ب
ســر و کار دارد، مــا واقعــا هیــچ وقــت یــک موجــود بیگانــه را مشــاهده 
نمی کنیــم و بــه جــای آن از طریــق تختــه ســنگ بــراق بــا تجربــه ای از 

موجــودات بیگانــه روبــرو مــی شــویم. 
از همــان طرح هــای اولیــه کار بــر روی فیلــم مــا بــه دنبــال انتخــاب روشــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــه طریق ــی ب ــود فضای ــک موج ــیدن ی ــر کش ــه تصوی ــرای ب ب
همــان انــدازه شــگفت انگیــز باشــد بودیــم. مدتــی نگذشــت کــه بــه نتیجــه 
رســیدیم نمــی تــوان چیــزی را کــه در محــدوده تصــور نمی گنجــد، تجســم 
کــرد. تنهــا کاری کــه می تــوان انجــام داد تــالش بــرای ارائــه آن بــه طریقــی 
ــه اســت کــه چیــزی از همــان جنــس را انتقــال دهــد. از ایــن رو  هنرمندان
مــا نیــز بــه ایــده تختــه ســنگ صیقلــی ســیاه رســیدیم کــه البتــه در نــوع

خــود الگویــی اصیــل از روانشــناختی تحلیلــی و همچنیــن نمونــه خوبــی از 
»هنــر مینیمــال« بــود.

ــی ــای علمی-تخیل ــر فیلم ه ــه دامن گی ــی ک ــکل اساس ــک مش ــا ی آی
ــم  ــتیکی فیل ــای پالس ــد هیواله ــان مانن ــردن بیگان ــر ک ــت، تصوی اس

ــت ؟ ــیاه )1954( نیس ــرداب س م
بلــه، ایــن یکــی از دالیلــی اســت که مــا از تصویــر ماهیتــی بیولوژیکــی پرهیز 
ــًا پیشــرفته، از  ــن محتمــل اســت کــه موجــودات واقع ــم. جــدای از ای کردی
نیــاز بــه فرمــی بیولوژیکــی بــرای بقــا در بخشــی از ســیر تکامــل خــود فائــق 
آمــده باشــند. شــما نمی توانیــد یــک موجــود فضایــی را طراحــی کنیــد مگــر 
اینکــه او را زیــاد بــه انســان شــبیه کنیــد یــا اینکــه از هیوالهــای تــک چشــم 

مشــهور در ادبیــات علمی-تخیلــی عامیانــه اســتفاده کنیــد. 

چرا کامپیوتر )HAL( در 2001 از انسان ها احساسی تر است؟
ایــن نکتــه ای اســت کــه بــه نظــر می رســید بعضــی از منتقدیــن منفــی فیلم را 
کــه فکــر می کردنــد ایــن اشــکال فیلم اســت کــه در هــال اشــتیاق بیشــتری از 
فضانــوردان دیــده می شــود، بــه وجــد آورده باشــد. در واقــع کامپیوتــر کاراکتــر

مرکــزی ایــن بخــش داســتان اســت. مســلما اگــر هــال یــک انســان بــود بــرای 
همــه روشــن مــی بــود کــه او بهتریــن نقــش و همچنیــن جالب تریــن کاراکتــر 
را در اختیــار دارد. اوســت کــه تمــام کنتــرل را بــه دســت مــی گیــرد و همــه 

مشــکالت نیــز بــه او مرتبــط مــی شــوند یــا باعــث آن هــا اســت.

بــا توجه بــه اینکــه 2001 یــک تجربه بصــری اســت، وقتی همکار شــما
 آرتور سی. کالرک آن را به صورت یک رمان در آورد چه اتفاقی افتاد؟

ایــن کامــاًل یــک تجربــه متفــاوت اســت و البتــه تفاوت هــای قابــل شمارشــی
بیــن کتــاب و فیلــم وجــود دارد. بــرای مثــال کتــاب بســیار بــا صراحــت تــر 
بــه توضیــح چیزهــا می پــردازد تــا فیلــم، و ایــن چیــزی اجتنــاب ناپذیــر در 
یــک مدیــوم ادبــی اســت. کتــاب از جایــی شــکل گرفــت کــه مــا در مرحلــه 
آغازیــن، 130 صفحــه  از فیلــم را بــا برخــورد نثــر و داســتانی نوشــتیم. ایــن 
ــه  ــد و فیلمنام ــدل ش ــه ب ــه فیلمنام ــا ب ــا متعاقب ــروری م ــورد ض ــوع برخ ن
ــاده  ــور م ــا آرت ــد. ام ــرو ش ــی روب ــا تغییرات ــرداری ب ــان فیلم ب ــز در زم نی
خــام مانــده را بــه عــالوه تاثیــری کــه از راش هــای اولیــه فیلــم گرفتــه بــود

برداشــت و رمــان را نوشــت. بــه همیــن دلیــل بیــن رمــان و فیلــم تفــاوت 
وجــود دارد.

ــته ــوح نوش ــت و وض ــن صراح ــا ای ــه ب ــان ک ــد رم ــس می کنی ــا ح آی
شده است، به طریقی جنبه های اسرار آمیز فیلم را محو کند؟
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مــن فکــر می کنــم ایــن بــه شــما امــکان می دهــد دو تــالش بــرای بیــان یــک 
مفهــوم و داســتان مشــترک را در دو مدیــوم متفــاوت، کتــاب و فیلــم تجربه کنید. 
البتــه در هــر دو مــورد نــوع برخــورد بایــد جوابگــوی نیازهــای مدیــوم مــی بــود. 
ــد. در واقــع ایــن  ــا همخوانــی هــای بیــن دو کار جالــب ان مــن فکــر می کنــم ن
بــرای کســی یــک موقعیــت منحصــر بــه فــرد بــود کــه بخواهــد کاری ادبــی را از 
روی نــگاه هــا و برداشــت هایــی کــه از یــک فیلــم کامــل نشــده داشــته اســت بــه 

رشــته تحریــر در آورد.   

چگونه از بازیگران خود ، بازی های خوب می گیرید؟
کار کارگــردان این اســت کــه وضعیــت احساســی کــه می خواهــد کاراکتــر در یــک 
صحنــه یــا خــط ادا کنــد را بشناســد و نــوع تمایــالت و قضــاوت را در کمــک بــه 
بازیگــر بــرای ارائــه بهتریــن بــازی تمریــن دهــد. بــا شــناخت روحیــات بازیگــر و 
ــک  ــه او کم ــد ب ــردان می توان ــک کارگ ــای او ی ــا و ضعف ه ــری قدرت ه اندازه گی
کنــد کــه بر مشــکالت مشــخصی فائــق آیــد و توانایی هــای خــود را بشناســد. ولی 
مــن فکــر می کنــم ایــن جنبــه کارگردانــی بیش از حد تأکید شــده اســت. ســلیقه 
و تخیــل کارگــردان نقــش بســیار اساســی تری در تولیــد فیلــم بــازی می کننــد. 
آیــا ایــن معنــی می دهــد؟ بــاور پذیــر اســت؟ آیــا جالــب اســت؟این هــا ســؤاالتی 
ــار از خــود بپرســد. هســتند کــه یــک کارگــردان در طــول روز بایــد صــد هــا ب

بــه نــدرت پیــش می آیــد بــا نادیــده گرفتــن چیزهایــی کــه کارگــردان بــه بازیگر 
ــب ــع اغل ــر باشــد. در واق ــط نتیجــه خــود بازیگ ــد فق ــازی ب ــک ب ــد، ی می گوی

ــه هــر حــال کارگــردان تنهــا مخاطــب بازیگــر در طــی  ــر خــالف آن اســت. ب ب
ماه هــای فیلمبــرداری اســت و یــک بازیگــر بایــد اعتمــاد بــه نفــس بالقــوه و در 
عیــن حــال بی احترامــی باالیــی نســبت بــه کارگــردان داشــته باشــد کــه بــه طور 
مــداوم بــا خواســته هــای او مقابلــه کنــد. بــه نظــر مــن ناامیــد کننده تریــن اجراها 

بــه طــور یکســان تقصیــر بازیگــر و کارگــردان اســت.

ــا  ــه آن حــس حســن تفاهــم ی ــرداری در صحنــه چگون در روز اول فیلم ب
تــرس یــا هــر رابطــه دیگــری کــه خــود می خواهیــد را بــا بازیگــر بــه وجــود 
می آوریــد تــا آن هــا را در تصویــر ذهنــی درســتی بــرای کار در ســه ماهــی که 

بــا آن هــا مشــغولید نگــه دارید؟
قطعــا از طریــق ترســاندن نیســت. بــه نظــر مــن بــرای برقــرار کــردن یــک رابطــه 
کاری خــوب، همــه بازیگــران بایــد بداننــد کــه تــو بــه اســتعداد آن هــا آن قــدر 

احتــرام گذاشــته ای کــه از آن هــا در فیلــم خــود اســتفاده کنــی.
ــو اســتخدامش کــرده ای و او تحمیلــی از ــد ت ــی کــه بدان ــا زمان ــه یقیــن او ت ب

طرف استودیو یا تهیه کننده نیست، بر این نکته اشراف خواهد داشت. 

آیا شما جلسات تمرینی قبل از فیلم برداری نیز با بازیگران دارید؟
ــیار  ــن کار بس ــه ای ــود دارد. البت ــران وج ــا بازیگ ــن ب ــی در تمری محدودیت های
ســودمند اســت ولــی مــن متوجــه ایــن شــدم کــه شــما نمی توانیــد تــا قبــل از

ــار داشــته  ــاده ســازی شــده در اختی ــه صــورت کامــل آم ــه را ب اینکــه صحن
باشــید، تمریــن کنیــد. متأســفانه، صحنــه هــا معمــواًل تــا آخریــن دقایــق قبــل 
از شــروع فیلم بــرداری آمــاده نمی شــوند و ایــن بــه طــور قابــل توجهــی زمــان 
تمریــن شــما را کاهــش میدهــد. البتــه بعضــی بازیگــران بیشــتر از بقیــه بــه 
ــد احساســات هســتند.  ــای تولی ــران اساســًا ابزاره ــد. بازیگ ــاز دارن ــن نی تمری
ــس  ــد از پ ــه می توانن ــتند و در لحظ ــاده هس ــه آم ــا همیش ــده ای از آن ه ع
موقعیت هــای مختلــف بــر آینــد در حالیکــه عــده ای دیگــر در برداشــتی یــک 
بــازی فــوق العــاده ارائــه داده و هیــچ وقــت بــا هــر تالشــی دوبــاره بــه ســطح 
آن نمی رســند. بــرای مثــال در دکتــر اســترنج الو جــرج اســکات می توانســت 
ــی  ــد در حال ــل کن ــانی خــوب عم ــور یکس ــه ط برداشــت پشــت برداشــت ب
کــه پیتــر ســلرز همیشــه در یــک برداشــت خــاص فــوق العــاده بــود و دیگــر 

ــد. ــرار کن ــل آن تک ــت مث نمی توانس

چقــدر از تدویــن فیلــم را خــود بــر عهــده می گیریــد و چقــدر از آن را به
شخص معتمد خود به عنوان تدوینگر می سپارید؟

هیــچ چیــز بــدون حضــور مــن تدویــن نمی شــود. مــن در همــه ثانیه هــا آنجــا 
ــم.  ــن می کن ــود تدوی ــم را خ ــخصی، فیلم های ــه ش ــل تجرب ــه دلی ــتم، و ب هس
ــرده  ــاب ک ــا را انتخ ــم، بخش ه ــذاری می کن ــودم عالمت گ ــا را خ ــه فریم ه هم
و همــه چیــز را دقیقــا آن طــور کــه خــود می خواهــم انجــام می دهــم. نوشــتن، 
ــم  ــک فیل ــرای ســاختن ی ــد ب ــه بای ــی اســت ک ــن کارهای ــرداری و تدوی فیلم ب

انجــام دهیــد.

کجا تدوین را یادگرفتید؟ شما به عنوان یک عکاس شروع به کار کردید.
بلــه، ولــی بعــد از اســتعفا از مجلــه لــوک در 1950 کــه در آن بــه مــدت 5 
ســال از بعــد دبیرســتان بــه صــورت حرفــه ای عکاســی می کــردم شانســم را 
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در فیلم ســازی بــا ســاختن دو فیلــم مســتند »روز مســابقه و کشــیش پرنده«
امتحــان کــردم. تمــام کارهــا بــر روی آن دو فیلــم و همچنیــن تمــام کارهــا 
ــود  ــل« را خ ــه قات ــوس و بوس ــراس و ه ــدم »ه ــم اول بلن ــر روی دو فیل ب
ــر،  ــردان، تدوین گ ــم کارگ ــودم، ه ــردار ب ــر ب ــم تصوی ــن ه ــام دادم. م انج
دســتیار تدویــن و هــم مســئول جلــوه هــای صوتــی و ... هــر کاری بگوییــد 
کــرده ام. ایــن تجربــه بســیار بــا ارزشــی بــود زیــرا مجبــور بــودن بــه انجــام 
همــه کارهــا توســط خــودم باعــث شــد بــه فهمــی درســت و جامــع از همــه 

ــم. ــی فیلمســازی برس ــای تکنیک جنبه ه

نقش کارگردان را چه چیز می دانید؟
کارگــردان یــک ماشــین ســلیقه و ایــده پــردازی اســت. یــک فیلــم مجموعــه ای 
ــه  ــه ب ــردان اســت ک ــه کارگ ــای تکنیکــی و خــالق اســت و وظیف از تصمیم ه
ــد. ــاذ کن ــت اتخ ــم درس ــت تصمی ــن اس ــه ممک ــا جایی ک ــداوم و ت ــور م ط

فیلم بــرداری یــک فیلــم، بدتریــن محیــط بــرای کار خــالق اســت کــه بــه کســی 
واگــذار می شــود. یــک محیــط پــر ســر و صــدا و فیزیکــی که بــه ســختی می توان 
در آن تمرکــز کــرد و مجبــور هســتید از 6 و نیــم صبــح تــا 8 و نیــم شــب به مدت 
پنــج روز در هفتــه کار کنیــد. ایــن بــه هیــچ وجــه محیطــی نیســت کــه یــک 
هنرمنــد بخواهــد در آن کار کنــد. تنهــا مزیــت آن این اســت کــه بایــد انجامــش 

دهیــد و نمی توانیــد آن را بــه عقــب بیاندازیــد.

در اوایــل شــروع کارتــان بــه عنــوان کارگــردان بیشــتر بــه دیــدن چه
فیلم هایی می رفتید؟

آنوقت هــا دوســت داشــتم هرچیــزی ببینــم. در واقــع چیــزی کــه مشــوق مــن 
ــدی  ــم ب ــه فیل ــن همین طــور ک ــود. م ــد ب ــای ب ــرای فیلم ســازی شــد فیلم ه ب
می دیــدم و بــه خــود می گفتــم »مــن هیــچ چیــز راجــع بــه فیلم ســازی نمی دانــم

ولی از این فیلم بهتر می توانم بسازم.«

شــما تکنیــک فیلمســازی و بــی باکــی مــورد نیــاز را داشــتید ولــی چــه 
باعث شد فکر کنید که می توانید بازی خوبی از بازیگران بگیرید؟

ــرم، چــه در هــراس و  ــی بگی ــدا مــن نمی توانســتم بازی هــای خوب خــب، در ابت
ــی  ــد. ول ــوری بودن ــل. آن هــا هــر دو فیلم هایــی آمات هــوس و چــه در بوســه قات
مــن از ســاخت آن هــا تجربــه بســیاری بدســت آوردم کــه در فیلم هــای دیگــرم به 
شــدت بــه کار آمــد. بهتریــن راه بــرای یادگیــری، انجــام آن کار اســت و این چیزی 
اســت کــه عــده کمــی از مــردم فرصــت می یابنــد تــا امتحــان کننــد. مطالعــه 
کتاب هــای استانیسالوســکی نیــز کمــک بســیاری بــه مــن در ایــن زمینــه کــرد. 
ــن کتاب هــا و درس هــای دردناکــی کــه از اشــتباهات خــود می گرفتــم  بیــن ای

تجربــه اولیــن الزم بــرای شــروع یــک کار خــوب را اندوختــم.

آیا شما کتب تئوری نیز خوانده اید؟
در آن زمــان کتــب آیزنشــتاین را مطالعــه کــردم و تــا بــه امــروز هــم آن هــا را بــه 
درســتی نفهمیــده ام. آموزنده تریــن کتابــی کــه در زمینــه زیبایــی شناســی فیلــم 
از نظــر گذرانــده ام تکنیــک فیلــم پودفکیــن اســت کــه در آن بــه ســادگی توضیح 
می دهــد جنبــه هنــری منحصــر بــه فــرد فیلم ســازی تدویــن اســت کــه آن را از 

بقیــه فرم هــای هنــری تفکیــک می کنــد. 

اگــر 19 ســالتان بــود و دوبــاره در حــال شــروع کــردن بودیــد، آیــا به
مدرسه فیلمسازی می رفتید؟

ــه  ــن ب ــت. م ــم اس ــک فیل ــاختن ی ــازی، س ــرای فیلم س ــوزش ب ــن آم بهتری
ــان  ــم خودش ــک فیل ــم ی ــه می کن ــی توصی ــه کارگردان ــدان ب ــه عالقه من هم
ــاد  ــه او ی ــادی ب ــای زی ــه ای چیزه ــه  دقیق ــاه س ــم کوت ــک فیل ــازند. ی بس
می دهــد. جنبه هــای غیــر خالقانــه زیــادی در فیلم ســازی وجــود دارد 
کــه یــک کارگــردان بایــد بــر آن هــا غلبــه کنــد و شــما حتــی بــا ســاختن 

ــرد. ــد ک ــه خواهی ــا را تجرب ــم آن ه ــاده ترین فیل س
ــه  ــه فیلم ســازی عالق ــا ب ــه هرکــس واقع ــن اســت ک ــد ای ــل تاکی ــه قاب نکت
ــد، در زمانــی هرچــه زودتــر پــول  منــد اســت بایــد هــر چقــدر کــه می توان
ــون فیلمســازی از  ــد. اکن ــم را شــروع کن ــرده و ســاختن فیل جمــع آوری ک
زمانــی کــه مــن شــروع کــردم بســیار ســاده تــر شــده اســت. هرکســی کــه 
ــادی بلنــد  ــا مقــدار زی ــا دوربیــن و فیلمبــرداری دارد ب آشــنایی کوچکــی ب
پــروازی و اســتعداد، مــی توانــد فیلــم خــود را بســازد. مــا امــروز در آســتانه 

ــم. ــرار داری ــدی در فیلمســازی ق ــی جدی عصــر انقالب
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