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کارجایگاه ویژه حرکت اشتباهفیلم  یخ  نامۀای در  یم وندرس و در تار و
گر اغراق نباشد .سینما دارد گفت دهۀ  ا دهۀ وندرس جوان  07باید 

شد. بود و او یکی از نوآورترین فیلمسازهای این دوره محسوب می
اِی وندرس است. فیلم قسمت دوم از تریلوژی جاده حرکت اشتباه

است و  07های دهۀ ، از زیباترین فیلم(4701) آلیس در شهرهااول، 
 فیلم رودیگر نام دارد و در هر سه (4701) سالطین جادهفیلم سوم 

 کند.فوگلر نقش اصلی را بازی می
 اولین ایفای نقش ناستاسیا حرکت اشتباهاهمیت دیگر  

که در زمان ساخته سال داشت و بعدًا  41شدن فیلم کینسکی است 
یس، تگزاسدر   خورشید در شبو اثر دیگر وندرس،  (4791) پار

کرد و یکی از آیکون (4777) یانی بازی  پا های برادران تاو سینمای ارو
 شد.
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تمام شده،  آلیس در شهرهاکه  جاییتقریبًا از  حرکت اشتباهفیلم 
شود. هایی به آن فیلم، آغاز مییک نمای هلیکوپتری و با ارجاع از

گرفته شده و موقعیت شهر  سکانس اول با نمایی از باال، از دید پرنده 
ی میدهد. وقتی وارد اتاق او زادگاه قهرمان فیلم را نشان می شویم راو

جا به بعد از این ودهد شخص جای خود را به قهرمان میسوم
شخص شنویم و روایت به حالت اولدفعات صدای ذهن او را میبه

گرفته بود، شود. نزدیک می که شهر را در نمای اول قاب  هلیکوپتری 
گیرد و این رفت و حاال خود در قاب پنجرۀ اتاق قهرمان فیلم قرار می

یه دید، مبنای زیباشناسِی ویژهبرگشت  که در بین دو زاو ای است 
دنبال خواهد شد. حرکت بین این دو روایت از  حرکت اشتباه

نقطۀ اوج  حرکت اشتباههاندکه و وندرس بود و  پیتر ترفندهای
سال بعد  41که حدود  ،آسمان برلینها تا قبل از فیلم همکاری آن

 آید.حساب میساخته شد، به
 

 

 
 پرنده از شهر دید  : 1-2 تصویر
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 : هلیکوپتر در قاب پنجره2-2 تصویر
 

 یهاداستان» دربارۀ فیلم وندرس،این بحث  مرجِع  ۀمقال اولین
کوچه کورگنگ و  کهBlind Alleys Mute Stories and« )های   ( است 

کار دهد نشان می و پردازدبه رابطۀ سینما و ادبیات می چگونه در 
ینمای سیاسی یا سیاست ادبی نوعی س هایوندرس تلمیح

کاماًل بنیان میسینمایی  کید داشت فیلمش  گذارند. وندرس تأ
همین خاطر دقیقًا به حرکت اشتباه گفتتوان غیرسیاسی است و می

 کند. بودنش نوعی سیاست سینمایی تعریف میادعای غیرسیاسی

movements of false )« اشتباه سینما هایحرکت»دوم، مقالۀ 
cinemaکه یک ترین مقالهاز جذاب ،( نوشتۀ آلن بدیو هایی است 

فیلسوف راجع به سینما نوشته و البته از بعضی جهات دشوار است. 
که به فیلم وندرس اشاره دارد، برای فهم خوِد  از این مقاله بخشیاما 

 کننده است.کمکوندرس مقاله و فیلم 
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گزارشی از مقالۀ اول، و بر اسا که بحث را با  س بخشی از این مقاله 
کید دار کنیم. در ابتدای د، آغاز میبر سیاست سینمایِی وندرس تأ

کوچهداستان»مقالۀ  گنگ و  کورهای  کار را نویسنده « های  با ها 
یگر بین ترزا )باز یکنند، از دیالوگهایی از خود فیلم شروع میقولنقل

که در آن یلهلم )نویسندۀ جوان(،  پرسد می از قهرمان فیلم ترزا زن( و و
یخته بود در راه پرهایی که ر یلهلمدیده یا نه.  را  د گویدر جواب می و

 یاین انتقادبینند و های مختلف جزئیات را بهتر از او میمهمیشه آد
یشه برای  را قدرت مشاهدۀ الزمکه  ای به یک نویسنده استر

که . نداردشدن نویسنده ر ادامه، د دراین در حالی است 
یوگویش با شاعر هنگام پیادهگفت ابهام  تکیه برگوید بیش از می ،رو

گفتهو  کندبه مشاهده تکیه می  هایپارادکس ها متوجهاز همین 
یلهلم می هایحرف موجود در خواهش اصلی شدن نویسندهشویم. و

گروه به همین بهانهو  حرکت وست وا کنار سایر اعضای   سفرش، در 
 د.شوآغاز می

نویسندۀ  پیتر هاندکه،ای از بر اساس فیلمنامهوندرس فیلم 
دورۀ رمان که خود اقتباس آزادی است از  اتریشی، ساخته شده

یلهلم مایستر که  (4071) 4کارآموزی و قرن  آثارترین از مهمگوته. رمانی 
که در آلمان  ستشود و مؤسس یک ژانر ادبیهجدهم محسوب می

که معطوف است به گویند. یعمی مانبیلدونگزر  به آن  نی رمانی 
که معمواًل طی گرفتشکل ن روانی و ذهنی یک قهرمان، و تحول او 

 

 

 

1.   Wilhelm Meister's Apprenticeship 


