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گزارش اختصاصی از برگزاری نمایشگاه »کوبریک: نمایشگاه« در موزه ی طراحی لندن
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حوالی ماه اکتبر سال گذشته بود که خبر اضافه  شدن حدود صد واژه ی  برآمده 
از ادبیات ســینمایی و جهان هنر  هفتم و گفت و گو های رایــج بین منتقدان و 
سینما دوستان به دایره ی واژگان استفاده شده در گفت و گو ها/ادبیات روزمره و 
رایج به واژه  نامه ی »آکسفورد« روی چند وب سایت خبری قرار گرفت. در عنوان 

و متن آن خبر سه صفت برجسته و مؤکد شده بودند: 
»لینــچ وار« )Lynchian(، »تارانتینــو وار« )Tarantinoesque( و 
»کوبریک وار« )Kubrickian(. با مرور و مقایسه ی معانی و توضیحات مربوط 
به صفات ترکیبی با نام  کارگردان های سینما -که از یک سو اسپیلبرگ و برگمان 
و از سویی دیگر کیتون و فلینی را دربر می گرفت- به طرز جالب توجهی استنلی 
کوبریک و صفت ِ مشــتق کوبریک وار با توضیح »کمال گرایی وسواس گونه و 
بی اندازه دقیق توأم با جزئی نگری، تســلط همه جانبه بر ابعاد فنی فیلمسازی، 
حال وهوا/مود یگانه سبک بصری در فیلم هایی از گونه های مختلف سینمایی« 
شاید در جایی متفاوت از باقی فیلمســازان قرار می گرفت. اگر در صفات دیگر 
بیش  از هر چیزی بر دنیای آثار آن فیلمساز تأکید شده بود، درباره ی کوبریک 
بخشی از خصوصیت فردی وی نیز در توضیح نموِد نظر گیری داشت. به عبارت 
دیگر واژگان اسپیلبرگ وار یا آلتمن وار بیشتر به کار توضیح دنیای فیلم می آیند 
و صفت کوبریک وار می تواند جدا از تشــریح ابعاد مرعوب کنند ه ی فیلم یا اثر 
هنری )یا حتی امــری فرهنگی اجتماعی(، ویژگی های روحــی روانی و البته 

توانمندی های افراد را نیز دربر بگیرد.
این روز ها، در آستانه ی نودویک سالگی اســتنلی کوبریک، موزه ی طراحی 
لندن شاهد برگزاری نمایشــگاهی با عنوان »کوبریک: نمایشگاه« است که 
تا ماه سپتامبر نیز ادامه خواهد داشت. البته شــیفتگان کوبریک و کنجکاوان 
آثار وی نخستین بار در 2004 در شهر فرانکفورت آلمان شانس حضور در این 
نمایشگاه را پیدا کرده بودند و حال پس از برگزاری و گشتن در پانزده شهر دنیا 
)از سئول و ملبورن و کپنهاک و لس آنجلس تا مکزیکو ســیتی و سائو پائولو و 
تورنتو و پاریس(، باالخره در بیستمین  ســالگرد درگذشت این فیلمساز نام آور، 
این نمایشگاه تازه به شهر لندن رسیده و در معرض بازدید مخاطبان بریتانیایی 
قرار گرفته اســت. بریتانیایی ها تا اندازه ی زیادی کوبریک را خودی می دانند، 
چراکه او از 1961 تا زمان مرگش به مدت 38 ســال ساکن سرزمینشان بود و 
بخش عمده ای از فیلم هایش را نیز در آنجا ساخت. این موضوع در کنار تبلیغات 
وسیع این نمایشگاه در فضای مجازی )چند ماه پیش از شروع آن در اواخر ماه 
آوریل(، و در سطح شــهر و مترو و همچنین نمایش نسخه های مرمت شده و 

اصلی تمامی فیلم های کوتاه و بلند کوبریک و برخی از آثار سینمایی ملهم از آنها 
در مجموعه ی بنیاد فیلم بریتانیا )BFI( و شبکه های تلویزیونی و چاپ مقاالتی 
تازه درباره ی او در شماره ی آوریل مجله ی »ســایت اند ساوند« )با عکس روی 
جلدی که به وی اختصاص یافته( موجب استقبال غیرمنتظره ای از این نمایشگاه 
شده است؛ طوری  که کلیه ی بلیط های شــانزده پوندی آن برای روز های تعطیل 
آخر  هفته فروش رفته و مخاطبانی هم که بلیط هایشــان را چند روز قبل )برای 
ساعتی خاص( پیش خرید کرده بودند می بایست زمانی نزدیک به چهل دقیقه در 

صف می ایستادند. 
 البته بی هیچ شک و تردیدی،  تنها این انتظار چندساله و تبلیغات/ برنامه ریزی 
فرهنگی چنین اســتقبالی را در پی  نداشــته اســت و همان توضیحات صفت 
کوبریک وار خود نشان از ژرفا و فراگیری نام او در طول بیش از نیم قرن گذشته 
دارد. وقتی مدام در یادداشت ها و گفته ها به او، دستاورد ها و ابداعات تکنیکی اش 
اشاره می شــود، وقتی همواره هر اثر او را نه تنها اتفاقی ماندگار و نمونه ای در آن 
گونه ی سینمایی ارزیابی کرده اند بلکه آن را موجب ارتقای هنر سینما در همه ی 
جهات )چه در حوزه ی اندیشه و هنر و چه در مقام صنعت و ابعاد فناوری و تکنیکی( 
دانسته اند. بدین سان و نقل هزاران قصه -همچون اجاره ی دوربینی از ناسا برای 
فیلمبرداری »بری  لیندون«، بازسازی ویتنام و نیویورک در لندن و اطرافش برای 
ساخت »غالف تمام فلزی« و »چشمان باز بسته«، تکرار صدوبیست وهفت باره ی 
فیلمبرداری نمای درگیری شلی دو وال چوب بیسبال به دست با جک نیکلسون در 
»تأللؤ«، وسواس های غریب و بیمار گونه و طراحی دقیق تمامی اجزای فیلم ها از 
جمله طراحی صحنه و  ماکت ها به گونه ای که مثاًل هنگام بازدید نظامیان از فضای 
داخلی ماکت  های هواپیمایی فیلم »دکتر استرنجالو« همه چیز به قدری درست 
ساخته شده بود که به کوبریک گفته  بودند بهتر است برای همه ی  کارهایتان اسناد 
و مدارک مستند و معتبری داشته  باشید وگرنه شــاید به جاسوسی از مکان های 
نظامی متهم شوید- همگی از او کارگردانی یکه و تنها، دست نیافتنی و بی نظیر 
در سیاره ی خویش ساخته است و پیرامون او هاله ای اسطوره ای تنیده که چنین 
استقبال گسترده ای را در هر مقطع زمانی و با هر کیفیت تبلیغاتی در بیشتر شهر ها 
)البته بسته به سینمادوستی ساکنان آنها و دغدغه هایشان( اجتناب ناپذیر می نماید.

»کوبریک: نمایشــگاه« به واقع فرصتی اســت برای مواجهه ای دیگر و البته 
نزدیک  تر با او و مرور/تجربه ی عینی اجــزای گوناگونی از دنیای کارگردانی که 
سکانس ها و نما های بیشماری از آثارش پس از نخستین  بار تماشایشان به طرزی 
استثنایی در جایی از گوشه ی ذهن ببینده حک و ماندگار می شوند. ته نشین شدن 
سکانس به سکانس برخی از این آثار تنها برآمده از یک عنصر خاص نبود. در پس 
ذهن ما همان قدر که اجزای چهره های مشوش و اضطراب آور و منقلب کننده ی 
هامبر )جیمز میسون( در »لولیتا«، الکس )مالکوم مک داول( در »پرتقال کوکی«، 
جک و وندی و دن  )جک نیکلسون، شلی دووال و دنی لوید( در »تأللؤ«، سرباز 
جوکر، سرباز پایل و گروهبان هارتمن )متیو موداین، آدام بالدوین و آر. لی ارمی( در 
»غالف تمام فلزی« با قدرت جا  خوش کرده اند که آرایش نظامی »اسپارتاکوس« 
و صدای هال و حرکت رقص گونه ی ســفینه های »2001: ادیسه ی فضایی« و 
لباس ها و چهره پردازی »بری  لینــدون« و »پرتقال کوکی« و تعقیب و گریز ها و 
نقاب های وهم آلود »چشمان باز بســته«. در فیلم های او همپای شخصیت ها، 
این جزئیات مکان ها بودند که به طرز خــوف آوری به مدد تصاویر و طراحی های 
صحنه های اعجاب آورشان در ناخودآگاه ما ثبت می شــدند؛ از هتل و هزار توی 
»تأللؤ« تا سرباز خانه و ویتنام »غالف تمام فلزی«، از تمامی مکان های داخلی و 
خارجی »پرتقال کوکی« و »چشمان بازبسته« تا اتاق جنگ »دکتر استرنجالو« 
و درون ســفینه ی »2001: ادیســه ی فضایی«، گویی چیزی هول برانگیز در 
گوشه وکنار قاب های او جریان داشــت؛ نوعی تهدید درآمیخته در تار و پود مکان 

در آستانه ی نودویک سالگی استنلی 
کوبـریـک، مـوزه ی طـراحی لـنـدن 
شاهد برگزاری نمایشگاهی با عنوان 
»کوبریک: نمایشگاه« است که تا ماه 
سپتامبر نیز ادامه خواهد داشت. البته 
شیفتگان کوبریک و کنجکاوان آثار 
وی نخستین بار در 2۰۰۴ در شهر 
فرانکفورت آلمان شانس حضور در 

این نمایشگاه را پیدا کرده بودند
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47 رخداد حوادث که تماشاگر را رها نمی کردند. کوبریک ساحری بود که انگاری با 

دمیدن روحی شیطانی در استخوان و سفینه و دستگاه فروش کوکا کوال و هواپیما 
و موشک و بمب و مجسمه و نقاب و عصا و ماشین تحریر فیلم هایش به آنها حیاتی 

جاودان بخشیده بود.
شاید بشود گفت او با صدا و موسیقی فیلم هایش -در کنار و ترکیب با تصاویر 
آنها- تماشــاگران فراوانی را به درد بی درمان الکس »پرتقال کوکی« هم دچار 
کرد. الکس دست وپابســته در آن جلســات درمانی اجازه ی پلک زدن نداشت 
و می بایســت تصویری از جنس اعمالش را روی پرده  با ســمفونی نه بتهوون 
محبوبش می شــنید. عارضه ی آن درمان ایــن بود که دیگر تحمل شــنیدن 
قطعه ای از ساخته های بتهوون را نداشت چراکه احتمااًل با بتهوون به یاد خودش 
می افتاد. حاال که فکرش را می کنم من هر بار در مواجهه ی مجدد با وقایع ممتد 
شــوک آور »پرتقال کوکی« آن هم بدون لختی آرامش و ایســتایی  -همچون 
نخســتین بار تماشــای فیلم-  خودم را همچون الکس می  بینم ناتوان از حتی 
لحظه ای چشم برداشتن از پرده ی سینما/صفحه ی تلویزیون و بماند که در آن 
فیلم شخصیت های دیگر چندین بار رو به دروبین حرف می زنند و گویی الکس 
و تماشاگر را به صورت یکسانی مورد عتاب و خطاب قرار می دهند. اما نتیجه ی 
نهایی این اســت که ما هم مثل الکس دیگر تا ابد با شــنیدن موسیقی بتهوون 
بی شک یاد تصاویری خشونت بار و شوک آور می افتیم و تجربه ی تماشای اولیه 
یا چند باره ی »پرتقال کوکی« جلو چشممان خواهد آمد. این قضیه البته تنها به 
»پرتقال کوکی« ختم نمی شود و بعید است کسی از ما با شنیدن قطعات والس 

»دانوب آبی« )یوهان اشتراوس( و »چنین گفت زرتشت« )ریشارد اشتراوس( 
یاد »2001: ادیسه ی فضایی«، »والس شماره ی 2« )دیمیتری شوستاکوویچ( 
یاد »چشــمان بازبسته«، »پرنده ی موج ســوار« )گروه ترشمن( و »سیاهش 
کن آن را« )رولینگ اســتونز( یاد »غالف تمام فلزی« نیفتد و با گوش کردن 
به »Trio in E Flat Op. 100« )فرانتس شــوبرت( به سکانس مهمانی در 
جوار نور شمع ها در »بری لیندون« نیفتد و با شنیدن »سارا باند« )جرج فردریش 
هندل( به تقدیر تراژیک بری )رایان اونیل( فکر نکند و استفاده و الهام خالقانه ی 

کوبریک را از آن، در سکانس دوئل نهایی، به خاطر نیاورد.
به هرصورت گشــت وگذار در اتاق های مختلف نمایشگاه کوبریک خودش 
گشت وگذاری میان همین اشــیا و لحظات ابدی جهان کوبریک است. خودرو 
 Durango95 که در »پرتقال کوکی« با نام The Probe 16 نارنجی رنگ
وســیله ی تاخت وتاز آنارشیســتی و ویرانگر الکس و دارودســته ی اراذل و 
اوباش همراه اوست با این توضیح که ســازندگان و طراحانش -پیتر و دنیس 
آدامز- تنها ســه عدد از آن را طراحی کردند، و اینکه ظاهر فیوچرســتیک آن 
بود که نظر کوبریک را به خودش جلب کرد، اولین شــیء نمایش داده شده در 
سالن انتظار موزه اســت و در محل ورود به محوطه ی نمایشگاه معروف ترین 
و به یاد ماندنی ترین کف  پوش عالم سینما هتل فیلم »تأللؤ« با نام شش ضلعی 
هیکس )با طراحی دیوید هیکس( نقطه ی آغازین ســفری پنج ساعته است به 
دنیای آثار کوبریک. برگزار کنندگان نمایشگاه ابتدا پیش از هر چیزی با برجسته 
 »one-point perspective«کردن ویژگی بصری خاص آثار کوبریــک

      کالکت های فیلم های  استنلی کوبریک
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)به نوعی هدایت تمام عیار و گریز ناپذیر تماشــاگر به عمق میدان قاب مد نظر 
کارگردان، یا چشم انداز با عمق میدان مؤکد(- با نمایش لحظاتی از فیلم های 
مختلف او در مجموعــه ای از صفحات کوچک و بــزرگ تلویزیون و نمایش 
قرینگی اجزای نماهای به نمایش درآمده به شیوه ی خودشان، و به قول معروف 

خیلی کوبریکی، بازدید کنندگان را به دل این جهان فراخوانده  اند.
اتاق نمایشگاه قرار است، به صورت مقدماتی، چشم اندازی کلی از کوبریک و 
نگاه او به رسانه ی سینما را آشکار سازد. اینجا ابتدا به انباری می ماند که درش 
همه چیز یافت می شــود: مجموعه ای از عکس های پشــت صحنه، صندلی 
کارگردان، چمدان های پرشــمار، مجسمه ی اســکاری که نصیب »2001: 
ادیسه ی فضایی« شــده، عالقه ی وافرش به شــطرنج و پخش صدای او در 
گفت و گویی با مجله ی »نیویورکر« که یک سال به طول انجامیده است. در کنار 
اینها برای نمایش پیگیری و وسواس و جزئی نگری کوبریک کتاب خانه ای قرار 
گرفته با انبوهی از کتاب ها و تحقیقات گردآوری شده درباره ی پروژه ی ناتمام 
»ناپلئون« که حتی جزئیات خوردوخوراک روزانه ی ناپلئون و شیوه ی اصالح 
صورت در آن زمان و نامه ی عذر خواهی آدری هپبورن از کوبریک، برای حاضر 

نشدن در این پروژه، را هم دربر می گیرد. 
بازدید کنندگان پس از گذر از دنیای شخصی و پروژه های به سرانجام نرسیده ی 
»ناپلئون« و »هوش  مصنوعی« کوبریک، در میانه ی اتاق، در قالب ایستگاه های 
گوناگونی که با عناوینی همچون »فیلمبرداری«، »تدوین« و »موســیقی« از 
یکدیگر مجزا شــده اند به تعریف و خواست او از هنر ســینما می رسند و حال 

می توانند، در کنار خواندن نظرات کوبریک و دیــدن برنامه ی مدون و طوالنی 
جلســات فیلمبرداری فیلم هایش، مجموعه ی متنوعی از لنز های به کاررفته در 
فیلم های او، میز تدوین »غالف تمام فلزی«، فیلم مســتندی ســی دقیقه ای از 
کاربرد گونه های مختلف موسیقی در فیلم هایش، فیلمنامه های حاشیه نویسی شده، 
پوسترهای آثار او و ماکت اصلی ســفینه ی »2001: ادیسه ی فضایی« )که بعداً 
با قیمت 580 هزار دالر ساخته شــد( را ببیند که کوبریک در همه ی آنها به طرز 

تمامیت خواهانه ای اعمال نظر می کرده است.
بعد از این مقدمه ی طوالنی، حال نوبت بازدید از یک به یک فیلم های کوبریک 
به صورت مجزا فرامی رســد که برگزار کنندگان بریتانیایی این نمایشگاه تصمیم  
گرفته  اند برخالف باقی کشــورها، اتاق ها نه بر اســاس ترتیب سال ساخت که 
به صورت اشــتراکات مضمونی به فیلم ها اختصاص یابد. به همین دلیل بخش 
دوم نمایشگاه با فیلم های مربوط به جنگ )»راه  های افتخار«، »اسپارتاکوس« 
و »غالف تمام فلزی«( شــروع می شــود و در ادامه به فیلم های مناقشه  برانگیز 
»لولیتا« و »پرتقال کوکی« و »چشمان بازبسته« می رسد و گویی پس از پشت 
سر گذاشتن کمی شوخ طبعی سیاه »دکتر استرنجالو«، سقوطی از جنس »بری 
لیندون« و وحشت و جنونی از جنس »تأللؤ« در آخر به آینده ی موعود »2001: 

ادیسه ی فضایی« می رسد.
در تمام این اتاق ها که هر کدام با رنگ های متفاوت از یکدیگر مجزا شده اند و بر 
دیوار هایشان گفته هایی از خود کوبریک یا سینماگران دیگری همچون استیون 
اســپیلبرگ و مایک لی در توصیف جهان او دیده می شــود و در کنار عکس ها و 

      ماکت جنین در انتهای فیلم »ادیسه«      لنز های به کار رفته در آثار کوبریک

      ماکت سفینه فضایی برای فیلم »ادیسه«
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کلیپ های طوالنی و کوتاهی از فیلم ها و پشــت صحنه ی آثارش و البته اشــیا/
شــمایل/مکان به یادماندنی هر فیلم )کالهخود و نقــاب و مانند اینها( می توان 
به وضوح ردی از جنون و نبوغ او را دید؛ جایی که مثاًل در عکس هایی از مکان دوئل 
»بری لیندون« جای بازیگر ها را نقاشی و نشانه گذاری یا کسی را برای درآوردن 
حالت و حرکت موجودات بدوی »2001: ادیســه ی فضایی« استخدام  کرده یا 
وقتی خواهر زاده و برادر زاده اش را واداشته تا برای ثبت ممتد و پانورامیک خیابانی 
در ایست لندن برای ساخت »چشمان بازبسته« راه به راه از نردبانی دوازده پله ای 
باال بروند و برای طراحی داخلی مغازه ای لباس فروشی در نیویورک چندین هزار 

عکس بگیرد.
برگزار کنندگان نمایشــگاه کوبریک، در کنار یکه تازی مدام او اما، نقش برخی 
از همکاران خالقش را در شکل گیری جهان آثار او فراموش نکرده اند و بخشی از 
هر اتاق را به دستاورد های آنها و البته تنش ها و بده بستان های فرساینده ی ایشان 
و کوبریک اختصاص داده اند که از میــان آنها می توان به طراحی ماکت کن آدام 
برای فیلم »دکتر استرنجالو« و طراحی صحنه ی »بری لیندون« )که اسکار را هم 
نصیب او کرد(، مجسمه های زنان آلن جونز که الهام بخش پاتوق شیر خوری الکس 
و دارودسته اش در »پرتقال کوکی« بود، و طراحی استوری بورد ها و عنوان بندی 
»اسپارتاکوس« از ساوول باس و همچنین پوستر »تأللؤ« وی )بعد از سیصد بار 

تالش مورد نظر کوبریک واقع شد!( اشاره کرد.
در پایان گشت وگذار چندساعته در جهان کوبریک و بازبینی دوباره ی فیلم های 
او اما حســی وحال دوگانه و متناقض در پس این دیدار با مخاطبان نمایشــگاه 

می ماند. کوبریک از یک ســو هنرمندی اســت نو جو، خالق، مــدام در حال 
جست وجو برای آفرینش، شــیفته ی ابزارآالت مدرن و فناوری های تازه و از 
سوی دیگر گویی نا  امید از آینده ی بشــر. فیلم ها و جهان آثار او شاید بهترین 
مثال برای این جمله ی معروف باشــند که »مدرنیته خودش را می کشد«. او 
به آدم ها و رستگاری شان اعتمادی نداشت و سرنوشت تمامی شخصیت های 
)دوست نداشــتنی  اش( محنت بار بــود. او با اینکه در جهان آینده پیشــاپیش 
وسیله ای همچون آی پد را دیده بود، فکر می کرد سرنوشت شهر چیزی بهتر از 
»پرتقال کوکی« نیست و همچون »لولیتا« اساسًا عشقی وجود ندارد و خیال ها 
و هوس های ما همچون »چشــمان بازبســته« وجوه ویرانگری پیدا می کند 
البته اگر تا آن موقع سیاســتمداران کار جهان را همچون »دکتر استرنجالو« 
با حماقت هایشــان یکی نکنند که البته این یکی را هم همچون آی پد خوب 
پیش بینی کرده بود. شــاید هم حق با ریک پوینر )پروفسور طراحی دانشگاه 
ردینگ و نویسنده ی مقاله ای در شماره ی آوریل »سایت اند ساوند« درباره ی 
کوبریک( باشد که وقتی در جلســه ای پای این بدبینی کوبریک را با او وسط 
کشیدم پاســخ داد: »به نظرم او واقع بین بود. کوبریک چیزی همچون جنگ  
جهانی دوم را از سر گذرانده بود و در آن زمان دیده بود چه بر سر اقلیت ها آمد. او 

داشت ما را به خودمان نشان می داد.« 

      طراحی لباس در فیلم »تأللؤ«      کاله سرباز امریکایی در فیلم »غالف تمام فلزی«

      ماشین تحریر استنلی کوبریک


