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 داستان، بازآفرینش رویدادها و حوادِث به ظاهر واقعی است، داستان واگویی و تکرار 
واقعیت نیست. داستان فراورده ای است تخیلی که در جهان خود واقعی نمایانده می شود. 
این کالسیک ترین تعریف داستان است ، ولی وارد شدن در بطن آن معانی مختلفی را 
در بر دارد . ما در این جا کاری به تعریف داستان و قصه نداریم و درباره اهمیت تعریف 
کردن یا نکردن آن صحبت می کنیم . در اواخر دهه شصت که استودیوهای فیلم سازی 
قدرت سابق خود را نداشتند ، راه را برای سینماگران جوان و جدیدی باز کردند که با 
تمام تعلقاتشان به سینمای کالسیک می خواستند با مدل خود سینما را امتحان کنند . 
پیچیدگی های بیشتری را وارد قصه کرده و فضا ها را تیره و تار و واقعی تر به تصویر 
کشیدند ، هر چه قدر این فضا در آمریکا محافظه کار تر جلو می رفت، در اروپا رادیکال 
تر بود ، در فرانسه سینماگران جوان ، فیلم سازی قبل از خود را سینمای پدربزرگ ها  
نامیدند واعالم کردند سینما در شکل قدیمش مرده است و باید همه چیز را جایگزین 
کرد ، در آلمان نیز نسل جدیدی بوجود آمد که عذاب پدران خود را در مورد جنگ جهانی 
دوم نداشتند و می توانستند فضای جدیدی را در سینما باز کنند. حاال سال ها از آن روزگار    
می گذرد ، در این دوره زمانی فیلم سازان رادیکال تر و بی قاعده تر شدند . با ورود دوربین 
های سبک و قابل حمل و ارزان تر شدن سینما حاال جمعیت فیلم سازان بیشتر و بیشتر 
می شد . همه دوست داشتند سنت شکنی کنند ، قاب های عجیب و غریب می بستند ، 
داستان ها را وارونه و بی قاعده تعریف می کردند و به اصطالح فیلم هایشان ضد قصه 
بود . حاال سال ها از آن داستان ها گذشته ، فیلم سازان زیادی آمدند و رفتند و فیلم 
ساختند ولی سنت فیلم سازی و قصه گوی هالیوود قبل تر از دهه شصت هنوز قدرتش 
را از دست نداده ، هر فیلم سازی مطرح می شود ، وقتی از فیلم یا فیلم ساز محبوبش 
می پرسی، ولز، هیچکاک، وایلدر، هاکس و فورد از همه بیشتر بهشان اشاره می شود. حاال 
بعد از آن همه آزمون و خطا باز این سینمای قصه گوست که سر پا ایستاده و با قدرت 
جلو می رود . فیلم سازان جوان اواخر دهه هشتاد و اوایل نود ، مثل  تارنتینو ، برادران 
کوئن و فیلم سازان نسل بعد آن ها مانند وس اندرسون ، پل تامس اندرسون ، نوالن، 
پین و غیره همه به سمت سینمای قصه گو پیش رفتند .مضمون آثارشان هر چه قدر 

هم عجیب و آوانگارد بوده در قالب قصه ، داستان و روایتی سر راست و قابل هضم برای 
مخاطبش تعریف شده است . شخصیت های بیمار و عجیب و پیچیده و با مزه شان در 
درون یک داستان سر راست به بیننده هایشان معرفی می شود . این نسل از فیلم سازان 
امروزه دوباره به همان نحوه قصه گویی اوایل سینما برگشته اند ، مهم نیست قصه ها چه 
قدر غریب و شخصیت ها چه قد عجیب باشند ، ولی قالب همان است . در دنیای این 
سینماگران تماشاگر مهم است ، باید با داستان درگیر شود ، فضا برایش هر چقدر ناآشنا، 
َملموس باشد . وس اندرسون در میان این فیلم سازان مورد لذت بخش تری است چون 
قدم به قدم از باتل راکت تا گرند بوداپست هتل سینمایش را پیشرفته تر کرده و 
دنیایی مختص و عجیب خود را چنان زیبا برای تماشاگرش آرام آرام ساخته که انگار در 
دنیایی خودشان زندگی می کنند . وس اندرسون نمونه سینمایی استانداردی است که باید 
بیشتر به آن توجه شود . نمونه سینمایی است که نمی خواهد در گام اول دنیا را فتح کند . 
آرام آرام کارش را پیش می برد و تاثیرش را با به زور یقه گرفتن تماشاگر انجام نمی دهد . 
فیلم هایش به شدت پر زحمت هستند ، برای هر فضا و قاب بندی کار می شود ، صحنه ها 
چیده می شود ، روی هر دیالوگ ، روی هر رنگی که روی هر تکه ای قرار می گیرد فکر 
می شود . فیلم ها دم دستی نیست ، دوربین بی ربط نمی چرخد ، باال و پایین نمی رود ، 
نمی خواهد به زور خشونت و جنسیت و حرف های بی فکر فلسفی تماشاچی اش را تحت 
تاثیر قرار دهد  . سینمای اندرسن دموکرات ترین شکل سینماست. حاال تمام این ویژگی 
ها را بدون داشتن داستان تصور کنید ، چه اتفاقی می افتد ؟ شما با یک سری رنگ 
طرف ید که با موزیک در صحنه های مختلف دیده می شود و همین ، چه قدر می توانید 
تحمل کنید . ولی وس اندرسون با هوشمندی تمام چنان به داستان و قصه اهمیت می 
دهد که بیننده خود را با واریته ای از شخصیت ها و کاراکترهای مختلف رو در رو می کند 
. در بعضی از فیلم ها حجم حضور کاراکترها با ویژگی های منحصر به فرد آن چنان زیاد 
است که انگار سوار رولرکاستری بی توقف باال و پایین می روید . این خاصیت قصه گویی 
است  ، تا وقتی بشر زنده است ، به قصه و داستان احتیاج دارد . و کسی که بداند چگونه 

از آن استفاده کند ، بازی را در سینما برده است . 

دفـاع از 
سینمـــای 
داستان گو 
به بهانـه ی 

وس اندرسـون

نویسنده: حمیـد رضا کشـانی
keshani@pardis-gholhak.com
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واژه نامه ی وس اندرسـون    
بنا بر این بود که یک لیست الف تا ی الفبای فارسی برای وس اندرسون تدارک ببینیم که متأسفانه نشد. 
در حروف ذ،غ، ظ و... گیر کرده بودیم و آخر سر هم پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردید آن را به ایمیل 
سینما تک قلهک بفرستید. در نهایت مجبور شدیم به کلمات کلیدی در زندگی و آثار وس اندرسون 
اشاره ای کوتاه کنیم. همانند فلش کارت های کنکور، این واژه نامه کوتاه و خالصه شده است. به تنهایی 
ارزشی ندارد و با دیدن فیلم های اندرسون و خواندن و تحقیق کردن بیشتر درباره ی آثار او، شاید، فقط 

شاید، کمی جالب باشد. همین و بس.
الف برای اولین فیلم : 

داشتند.  را  بلند  فیلم  یک  ساختن  بود، آرزوی  همکالسی  ویلسون  اوون  با  اندرسون  که  زمانی 
فیلم نامه ای نوشتند و مبلغ 4 هزار دالر ناقابل از پدرهای خود قرض گرفتند و شروع به ساخت فیلم 
کردند؛ اما تازه متوجه شدند که این مقدار پول برای فیلم بلند کافی نیست و حدود 12 دقیقه فیلم روی 
دستشان ماند که همان را به عنوان فیلم کوتاه قالب کردند و شانس هم به یاری آنها آمد و فیلم در 
دست آنهایی افتاد که باید می افتاد. هر چند که اولین فیلم بلند او در هیچ کدام از فستیوال های مطرح 

قبول نشد. از ساندانس گرفته تا تلوراید. 
ب برای بیل موری :

به جز فیلم اول اندرسون، بیل موری در تمامی فیلم های او ظاهر شده است و معمواًل هم دستمزد 
بسیار کمی گرفته است. اندرسون او را محور اصلی خانواده سینمایی خود می داند. مثاًل استودیو دیزنی 
در زمان فیلم برداری راشمور، خسیس بازی درآورده بود و در عوض، موری دست و دل بازی به خرج 
داد و از جیب مبارک خودش خرج کرد و هزینه ی سکانس هلیکوپتر را پرداخت کرد. 25 هزار دالر 

ناقابل. ) در نهایت هم از این سکانس در تدوین نهایی استفاده نشد!(
ت برای تولد:

وس اندرسون در تاریخ 1 ماه می 1969 در هیوستون تگزاس به دنیا آمد. رگ و ریشه های اصلی او 
برای نروژ و سوئد است. هنگامی که 8 ساله بود پدر و مادرش از هم جدا شدند. فرزند میانی است و 

دو برادر بزرگتر و کوچکتر از خودش دارد. 
ج برای جیمز ال.بروکس :

جیمز ال.بروکس تهیه کنندهی فیلم باتل راکت بود. او بود که به اندرسون و ویلسون اعتماد کرد و آنها 
را راهی هالیوود کرد. ولی از طرفی هم از بی بند و باری این دو جوان عاصی شده بود. مثاًل اندرسون 
هیچ زمانی جلسات روخوانی فیلمنامه نداشت و از برنامه های کاری فیلم یادداشت برنمی داشت. 
ویلسون هم تا جایی پیش رفته بود که میخواست بلیط هواپیمایی را که بروکس برای آنها خریده بود 
تا از تگزاس به لس آنجلس بروند را بفروشد و بااتوبوس برود و مقداری از پول را برای خود نگه دارد 

که نقشه اش به نتیجه نرسید.
خ برای خانواده:

خانواده های آثار اندرسون همواره در حال کشمکش هستند و مشکالت درونی بسیار دارند. یعنی به 
عبارتی یک خانواده ی عادی در فیلم های او نیست. تمام افراد خانواده های سینمایی او هم گیج و 
مسخره هستند. فیلم های او روی اهمیت یک خانواده ی درست تأکید دارد. فرم خاصی که او برای به 
تصویر کشیدن خانواده دارد یکی از امضاهای ثابت او است. تأثیر اورسن ولز در این مورد کاماًل واضح 

است.
د برای دیالوگ:

دیالوگ های قابل فهم و دقیق و رک و بی پرده که در بیشتر مواقع مضمونی احمقانه و گاهی لوس 
و بی مزه دارند. این یکی از خاصیت های ویژه ی اندرسون است. دیالوگهای عجیبی که به طرز 
ماهران های جدی بیان میشوند. انتخاب بازیگران درست برای گفتن این دیالوگ ها را هم نباید 

فراموش کرد. 
ر برای رومن پوالنسکی:

اندرسون در مصاحبه ای اعتراف کرد که نوع قاب بندی و اینکه چطور صحنه های به خصوصی را 
فیلمبرداری کند، همه تاًثیر از آثار رومن پوالنسکی است. این کارگردان بیشترین تأثیر را روی او 
گذاشت. هر چند او از افرادی مثل اورسن ولز، پیتر باگدانوویچ، ژان رنوار، فرانسوا تروفو و ارنست 

لوبیچ هم نام برده است. 
س برای ساتیا جیت رای:

فیلم قطار دارجیلینگ لیمیتد به این کارگردان مشهور هندی تقدیم شده است. تا جایی که حتی قاب 
عکس او هم در یکی از سکانس های کلیدی فیلم به وضوح دیده می شود. با توجه به فرم شاد و مفرح 

آثار اندرسون، چنین ادای دین و عالقه ای به سینمای هند عجیب نیست. 
ش برای شخصیت:

حداقل یک شخصیت در آثار او پیدا می شود که در حال انجام کاری است یا میخواهد به هدف 
ویژه ای برسد و در این راه همه چیز دیگر را فراموش می کند. مثاًل شخصیت اوون ویلسون در  
فیلم های خانوادهی اشرافی تتنباوم،  باتل راکت، قطار دارجیلینگ لیمیتد. یا جیسون 
شوارتزمن در راشمور و بیل موری در زندگی در آب با استیو زیسو. احتمااًل این خصلت 

درونی خود اندرسون است، زمانی که کارگردانی یک فیلم را به عهده می گیرد.
ص برای صداپیشگان:

انیمیشن آقای فاکس شگفت انگیزمکان های طبیعی بود. او  استودیوی صدابرداری اندرسون در 
می خواست صداپیشگان در فضای طبیعی باشند که شخصیت های عروسکی در آن هستند و بدین 

ترتیب در جاهایی مثل جنگل، اصطبل اسب ها، مزرعه و حتی روی موتورسیکلت صداها ضبط شد.
ط برای طراحی صحنه:

طراحی صحنه برای فیلم های او کار راحتی نیست. وسواس تا جایی ادامه داشت که مثاًل وقتی یکی 
از شخصیت های فیلم خانوادهی اشرافی تتنباوم میخواست سیگارش را روشن کند، اندرسون سیگار 
معمولی را قبول نکرد و فقط و فقط یک نوع از سیگار را می خواست که از سال 1970 تولید آن 
متوقف شده بود و فقط در قسمتی از ایرلند به فروش می رسید. اندرسون در نهایت تصمیم خود را هم 
به کرسی نشاند و سیگار مخصوص از ایرلند تهیه شد و به دستان بازیگر نقش یعنی گوئینت پالترو 
رسید. )علت اندرسون برای چنین چیزی، حس و حال کامل دهه هفتادی فیلم بود و سیگار هم حتمًا 

نقش کلیدی داشت!(
ع برای عشق:

از دست دادن عشق و پیدا کردن دوباره ی آن. این ویژگی را میتوان در بیشتر آثار او پیدا کرد. یک جور 
عاشق و معشوق که مرزی بین زمینی بودن و داستان های پریان است. او در فیلم های خود پیشنهاد 

می دهد که با جست و جو و تالش مکرر می توانید عشق حقیقی خود را پیدا کنید. 
ف برای فانتزی:

موقعیت های بیش از حد فانتزی یا حتی مضحکی را می توان در فیلم های اندرسون پیدا کرد که 
کاماًل در دنیای سینمایی او عادی است. فرقی نمی کند زندانی ها به شیوه ای کودکانه از زندان فرار 
کنند یا یک نقاش در 13 سالگی اثر جهان شمول خود را خلق کند. هنگامی که اینها را در دنیای این 

کارگردان می بینید، کاماًل برای شما معمولی جلوه می کند. 
ک برای کودکان:

کودکان در فیلم های اندرسون نقش کلیدی دارند. البته این حرف به این معنا نیست که حتماً بازیگر 
داستان کودک باشد، بلکه اخالق کودکانه ارجحیت دارد. خیلی از بزرگساالن فیلم های او اخالق 
کودکان های دارند. اندرسون استاد بازی گرفتن های عجیب و غیرمنتظره از بازیگران آثارش است. 
همیشه یک فاصله گذاری مشخص بین شخصیت ها و بازیگرها و بالتبع، بیننده ها وجود دارد. کمتر در 
فیلم های اندرسون احساساتی می شویم - یا اصاًل نمی شویم- یکی از خاصیت های دیگر هم مثاًل 

این است که کودکان در فیلم های او عاقالنه تر از بزرگساالن رفتار می کنند و بالعکس. 
م برای مارتین اسکورسیزی:

حال  اتفاقاً در  و  بود.  اسکورسیزی  آثار  عاشق  شود،  پوالنسکی  شیفته ی  اندرسون  اینکه  از  قبل 
حاضر مارتین اسکورسیزی از طرفداران ویژه ی او به حساب می آید. اسکورسیزی با دیدن فیلم باتل 
راکت، لیستی از فیلم های قدیمی تر را نوشت و به او داد و گفت که این آثار را ببیند تا بهتر بتواند دنیای 
سینمایی خود را بشناسد و اندرسون هم از آن زمان تبدیل شد به این کارگردان. یکی از مهمترین 

فیلم ها، رودخانه، اثر ژان رنوار بود. 
ن برای نوستالژی:

در بیشتر آثار اندرسون یک حس خوب حسرت برای گذشته وجود دارد. البته آینده را هم با لذت به 
آغوش می کشد ولی بیشتر عشق و عالقه را در گذشته پیدا می کند و یا به قدری ماهرانه این زمان ها 

را به هم پیوند می زند که تصمیم گرفتن برای اینکه بدانیم کدام دوره بهتر است را سخت می کند. 
و برای ویلسون:

 اوون ویلسون در نوشتن فیلمنامه باتل راکت، اندرسون را همراهی کرده بود ولی عالقه ای به بازی 
نداشت تا اینکه مجبور شد در آن بازی کند. فیلم اکران شد و در جدول فروش به قدری ضعیف 
عمل کرد که ویلسون را افسرده و غمگین کرد. او حتی به این نتیجه رسیده بود که استعدادی ندارد 

و می خواست به ارتش بپیوندد. ویلسون احتمااًل تنها رفیق شفیق اندرسون است که ما می شناسیم. 
ه برای هنر

فیلم ساختن به عشق وجود هنر، برای اصل هنر. در فیلم هایی که او ساخته است، ارجاعات گوناگون و 
لذت بخشی به آلبوم های موسیقی قدیمی، تئاتر، ماکت و مجسمه سازی، نقاشی، عکاسی و به طور 
کلی فرهنگ وجود دارد. برادر کوچک او، اریک، یک نویسنده و نقاش است که اتفاقاً بعضی از آثار او 

در فیلم های وس به نمایش گذاشته شده است. 

منـابع:
mic.com
variety.com

نویسنده: مجید میر جمـالی
majid@mirjamali.com
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وسلی ویلز اندرسون، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی متولد سال 1969 در 
شهر هیوستون ایالت تگزاس، شاید شاخص ترین کارگردان آمریکایی بیست سال اخیر 
باشد که این برای او یک رحمت دوگانه است. مارتین اسکورسیزی او را »اسکورسیزی 
بعدی« خوانده؛ در حالی که دکوراتورهایش او را آدمی خودمانی ولی غرغرو و سلطه جو 
می دانند که شهر فرنگ های خألوار پر از شخصیت های نامعقول خلق می کند. با این 
همه کدام آدم سلطه جویی است که فیلم نامه هایش را با نویسنده های با اراده ای مثل 
و  تر  می سازد،  انیمیشن  وقتی  یا  بنویسد؟  کاپوال  رومن  و  بامبچ  نوام  ویلسون،  اوون 
تمیزی CGI را برای کم و کاستی های دست ساز استاپ موشن رها کند؟ یا کار کردن 
با او آن قدر مفرح باشدکه یک خانواده در حال رشد از بازیگران ثابت - تازه ترین آن ها 

رالف فاینس در فیلم هتل بزرگ بوداپست داشته باشد؟
 اندرسون از یک تئوری جامع درباره کارش گریزان است. او اصرار دارد که دغدغه ی 
و  تکرارشونده که منتقدین  استعاره های  تمام  او داستان و کاراکترها هستند و  اصلی 
دانشجویان سینما را سر ذوق می آورد برای او در درجه دوم قرار دارند. وقتی دوباره 
فیلم هایم را نگاه می کنم، متوجه آن ها نمی شوم مگر این که کسی آن ها را به من نشان 
دهد. وقتی فیلمی را تماشا می کنم و معنی ای از آن می گیرم که واضح نیست، احساس 
می کنم که غیرعمدی و ناخودآگاهانه ایجاد شده. برای همین است که از فکر کردن 

تم وار و موضوعی خوشم نمی آید و آخرین چیزی است که می خواهم انجام دهم.«
فیلم های وس اندرسون پر از آدم های عجیب و غریب و نامتعارف هستند. در اینجا به 

بعضی از مهم ترین و محبوب ترین شخصیت های 8 فیلم بلند او می پردازیم.

1.باتل راکت )1996( ؛
ستاره متولد می شود

شخصیت : باب میثلتروپ / بازیگر: رابرت ماسگریو
میلثلتروپ ، دوست صمیمی و پولدار آنتونی )لوک ویلسون( و دینگن )اوون ویلسون( 
است که وقتی آن ها در حال نقشه کشیدن های احمقانه برای سرقت مسلحانه اشان 

نویسنده: یاسمن کاشف بهرامی
ykbahrami@gmail.com

به عنوان »راننده ای  ناغافل  برایشان پول و ماشین و خانه فراهم می کند و  هستند، 
بالقوه برای فرار« داوطلب می شود. او یک مخلوق به یادماندنی اندرسونی است. یکی 

از اولین اعضای گروهی که هرچه بیشتر تالش می کنند، بیشتر شکست می خورند.
اندرسون وقتی در سال 1992 ساخت اولین فیلم خود را با دوست دوران دانشکده اش 
در تگزاس، اوون ویلسون، آغاز کرد، 23 سال داشت. این فیلم در ابتدا به صورت یک 
فیلم کوتاه 12 دقیقه ای 16 میلی متری سیاه و سفید در جشنواره فیلم سان دنس سال 
1994 نشان داده شد و توجه کهنه کاران را جلب کرد تا این که جیمز ال. بروکس برای 
تولید یک فیلم بلند موافقت نشان داد. اندرسون و ویلسون یک سال زیرنظر بروکس 
فیلم نامه را بازنویسی کردند و نتیجه فیلمی شد که اندرسون را به عنوان کارگردانی 
نشان داد که ارجاع نمی دهد بلکه تأثیر می پذیرد و آن تاثیرات را به طور مشخص و 
را  نوید ظهور هنرمندی  فیلم همان موقع هم  داده و مال خود می کند.  تغییر  واضح 
نسخه  وقتی  است.  راحت  کامال  با خودش  و  به خوبی می دانست کیست  می داد که 
این سرقت  اندرسونی در  از ویژگی های  تعدادی  اکران شد  فیلم در سال 1996  بلند 
مسلحانه شیطنت آمیز مشخص بود: استفاده خاطره انگیز از مونتاژ و اسلوموشن، شکل 
گرفتن خانواده ای ویژه برای یک پروژه ی آرمان گرایانه و شخصیتی پدر گونه و شر و 
شور که در نهایت یک شخصیت نیازمند، غیرقابل اعتماد و بچه گانه از آب درمی آید )با 
بازی جیمز کان(. با اینکه باتل راکت در گیشه موفقیتی کسب نکرد، برای اندرسون 
طرفداران بانفوذی مثل مارتین اسکورسیزی دست و پا کرد و باعث شد اندرسون و 
ویلسون در دو فیلم بعدی یعنی راشمور و خانواده ی اشرافی تننباوم به عنوان فیلم نامه 
نویس همکاری کنند. یک سال بعد از ساخت فیلم، بروکس به اندرسون اعالم کرد که 

آن ها با ساخت این فیلم وارد فرهنگ کالت شده اند.

2.راشمور )1998( ؛ 
صدای متمایز هنرمند در جوانی

شخصیت : مکس فیشر / بازیگر: جیسون شوارتزمن
و  جفت  اندرسون  برای  چیز  همه  بعد  به  آن  از  که  است  شخصیتی  فیشر  مکس 
و  غریب  و  عجیب  ریاضیات  سبک،  دانشی  و  علم  شاخص،  صدای  می شود:  جور 

باتـل راکـت )1996(

وس اندرسـون؛ کـارگردان شخصیت هـا
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حماقتی همه گیر و همه ی این ها، با پسری 15 ساله که آرزوهای بزرگ دارد، پادشاه 
کارهای فوق برنامه است، نمایشنامه می نویسد  و کارگردانی می کند، آدم های ثروتمند 
از  و  آکواریوم می سازد  مدرسه  در حیاط  معلم محبوبش  برای  پشتیبانی اش می کنند، 

مدرسه اش که تمام زندگی اش در آن خالصه می شود اخراج می شود.
از همان پرده های تئاتری که فیلم را به فصل های مختلف جدا می کند و در نهایت 
به صحنه ی رقص آخر می رساند، راشمور فریاد می زند که اندرسون سبک و سیاقش 
را ، که با کنتراست های باال گره خورده، پیدا کرده است. در این فیلم مدل و شیوه ی 
هماهنگ،  رنگ های  عریض،  پرده ی  می رسد:  تعریف مشخص  و  بلوغ  به  اندرسونی 
بعدی اش  فیلم های  در  )که  تفصیل  و  طول  پر  صحنه های  و  مستطیلی  شات های 
از  بسیاری  از  را  او  که  اندرسون  ویژگی  دو  همچنین  راشمور  می برد(.  کار  به  بسیار 
ادای  در  او  توانایی  یکی  می دهد:  نشان  می کند  متمایز  آمریکایی  کارگردانان  دیگر 
دیگری  و   )1967( التحصیل  فارغ  مثل  کالسیکی  فیلم های  به  غیرمستقیمش  دین 
دارد                                             اندرسون  خود  زندگی  در  ریشه  راشمور  ها.  شخصیت  با  او  یگانگی  و  همدلی 
)مثال اینکه در دبیرستانش در هیوستون فیلم برداری شده(. با این حال در استفاده از 
حیله و نیرنگ بی پروا عمل می کند. قبل از شروع باتل راکت، اندرسون و ویلسون یک 
پروژه ی نیمه تمام نوشته بودند که آن را »فیلم مدرسه ای« می نامیدند. ایده ی راشمور 
از آنجایی سر و شکل واقعی به خود گرفت که نویسندگان به مالقات مایک دیلوکا 
در شرکت نیوالینز رفتند. اندرسون می گوید»بعضی از ایده های فیلم از آن حرف هایی 
می آید که در آن اتاق برای مایک سرهم بندی کردیم«. عالوه بر این ها، انتخاب گروه 
بازیگری فیلم مثل یک معجزه است. جیسون شوارتزمن یک مرکز حساس درد را در 
صدفی از نبوغ خشن و ناهنجار نگه می دارد. اندرسون به یاد می آورد: » ما آدم های 
وقتی  بزرگ  غافل گیری  اما  بودیم،  دیده  نقش  این  برای  را  زیادی  ساله ی   17  ،16
بود که کسی را پیدا کردیم که حتی در آن  سن یک انسان بالغ  و به شیوه خودش 
باهوش و بامزه بود«. و به این ترتیب راشمور اولین فیلم از 9 فیلمی )با احتساب 4 
فیلم کوتاه( می شود که اندرسون و شوارتزمن در آن با هم همکاری کرده اند. بازی بیل 
موری در نقش  کنایه آمیز صنعتگری ماتم گرفته هم باعث شد نه تنها از آن به بعد در 
تمام فیلم های اندرسون حضور داشته باشد، بلکه در چند فیلم مستقل دیگر نیز مانند 
گم شده در ترجمه ی سوفیا کاپوال و گل های پژمرده ی جیم جارموش به گزینه ی اول 

برای نقش آفرینی تبدیل شود.

3.خانواده ی اشرافی تننباوم )2001(؛
آرزوهای بزرگ، فیلم های بزرگ تر

شخصیت : رویال تننباوم / بازیگر: جین هکمن
رویال تننباوم کاراکتر فراموش نشدنی ای است. پیرمردی مغرور که از خانواده اش طرد 
شده؛ یک کالهبردار خود خواه و حقه باز که وقتی می فهمد فرزندانش دوباره در خانه ی 
باز کند و کمک کند مشکالت  به خانه  را  پدری جمع شده اند، سعی می کند راهش 
بچه هایش برطرف شوند. باشکوه، خوش لباس و با این حال مسخره، رویال تننباوم یک 

شمایل نمونه فیلم های اندرسون است.
داستان های اندرسون معموال از ترکیب چندین ایده ی مختلف ایجاد می شوند. در این 
فیلم که در مورد یک خانواده ی به هم ریخته است، این رشته های اصلی امبرسون های 
باشکوه اورسون ولز، نمی تونی با خودت ببریش فرانک کاپرا، نمایش خانواده ی باشکوه 
نوشته کافمن و فبر در دهه بیست میالدی و داستان های جی.دی.سلینجر درباره ی 

خانواده گلس )فرنی و زویی و نه داستان( هستند. فیلم در زمان خاصی اتفاق نمی افتد 
و شهری که داستان فیلم در آن می گذرد بیشتر به کاریکاتورهای مجله نیویورکر شبیه 
جوانی  رویاهای  به  می کند  تصویر  فیلم  که  نیویورکی  نیویورک.  شهر  خود  تا  است 

می ماند که نیویورک را ندیده و آن را فقط از راه ادبیات، سینما و موسیقی می شناسد.
دور هم جمع کردن گروه بازیگری این فیلم برخالف دیگر فیلم های اندرسون آسان 
نبوده و با وجود بودجه کم فیلم، بازیگرانی مثل گوئینت پالترو و بن استیلر مجبور بودند 
که با دستمزدهای پایه کار کنند. عالوه بر این، جین هکمن که شخصیت رویال برای 
اما  نبود.  به همکاری  اندرسون، مایل  فراوان  بود، برخالف اصرارهای  نوشته شده  او 
جاه طلبی وس اندرسون در این فیلم در حالی که با کمدی و تراژدی و یک دو جین 
کاراکتر با اعتمادبه نفس و هم دردی زیاد شعبده بازی می کند، سر به فلک می کشد و 
فیلم  در سومین  استفاده کرده،  اولش  فیلم  دو  در  اندرسون  که  و روش هایی  مدل ها 
بلندش شکوفا می شوند. خانواد ه ی اشرافی تننباوم بسیار صمیمی، پرجزئیات و در مورد 
مسائل مورد بحث فیلم مثل طالق و مصیبت های دیگر، بسیار رک است و با وجود 
بیشتر  لطیف،  فیلمی است  فیزیکی،  احساسی و یکی دو مورد خشونت  خشونت های 
بود  ممکن  نبود،  کارگردان  ذاتی  دوراندیشی  خاطر  به  اگر  که  دراماتیک؛  تا  کمیک 
دچار افراط شود. سومین فیلم اندرسون از حال فیزیکی، احساسی و روایت از دو فیلم 
قبلی او بزرگ تر است، شخصیت های بیشتر دارد، داستان های بیشتر و مهم تر از همه 

احساسات بیشتر.

4.زندگی در آب با استیو زیسو )2004(؛ 
شکست اول

شخصیت: استیو زیسو / بازیگر : بیل موری
بیل موری در چهارمین فیلم بلند اندرسون در نقش پژوهشگر دریایی بدخلقی ظاهر 
می شود که خدمه کشتی و مردی که احتماال پسرش است را برای کشتن کوسه ای که 
همکارش را خورده دنبال خود می کشاند. از تمام پدرها یا شبه پدرهای جذاب فیلم های 
این  باشد.  آن ها  پرتناقض ترین  و  پیچیده ترین  زیسو شاید  استیو  اندرسون، شخصیت 
شخصیت به میزان زیادی از قهرمان محبوب دوران کودکی فیلمساز، ژاک کوستو الهام 

گرفته شده است و حتی می تواند یادآور کاپیتان داستان موبی دیک باشد.
ایده زندگی در آب با استیو زیسو سال های قبل شکل گرفته بود و داستانش در نزدیکی 
آمریکا می گذشت ولی اندرسون که در هنگام نمایش خانواده ی اشرافی تننباوم ) اولین 
موفقیت بین المللی اش( در رم عاشق استودیوی چینه چیتا ) فلینی تعدادی از فیلم های 
خود را در این استودیو فیلم برداری کرده است( شده بود، به این نتیجه رسید که فیلم 
می تواند در هر جایی اتفاق بیفتد. او در این فیلم، بر خالف فیلم قبلی که در نیویورک 
فیلم برداری شده بود، تقریبا همه چیز را از اول ساخت؛ درست مانند یک فیلم علمی-

تخیلی٬کارتونی با حضور بازیگران.

فیلم بسیار بسیار وسیع است. تعدادی از کاراکترهای فیلم در واقع کاریکاتورهایی 
فیلم سنگین  حال  این  با  باز  و  می کنند  زندگی  خیره کننده  کارتونی  در  که  هستند 
است و روان جلو نمی رود. این داستان نامرتب ساحلی درباره سرخودگی میانسالی 
بود.  موفق  آن  نصف  ولی  برداشت  خرج  تننباوم  اشرافی  خانواده ی  برابر  دو 
کپی  یک  عنوان  به  شدت  به  اندرسون  طرفدار  سابقا  منتقدان  توسط  که  فیلم 
بود.  کارگردان  بزرگ  شکست  اولین  گرفت،  قرار  انتقاد  مورد  قبلی  کارهای 
اندرسون درباره ی دالیل شکستش می گوید:»اگر می توانستم به آن زمان برگردم، 

فیلم را به جای 2 ساعت، 90 دقیقه می ساختم و این قدر پول خرج نمی کردم.«

        تعدادی از کاراکترهای فیلم در واقع کاریکاتورهایی 
هستند که در کارتونی خیره کننده زندگی می کنند و باز 

با این حال فیلم سنگین است و روان جلو نمی رود.



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک72.

آقای فاکس شگفت انگیز )2009(

5.قطار دارجیلینگ لیمیتد )2007(؛ 
از هند با عشق

شخصیت: فرنسیس ویتمن / بازیگر: اوون ویلسون 
بیشتر کاراکترهای بزرگ و مهم وس اندرسون دوست دارند کنترل کامل داشته باشند. این 
تشنگان کنترل در متقاعد کردن خودشان در اینکه می توانند از عهده ی هر چیزی برآیند، 
بسیار موفق عمل می کنند؛ ولی واقعیت این است که نمی توانند. قطار دارجیلینگ لیمیتد 

)و شخصیت فرانسیس( درباره ی این وسواس است، درباره ی نیاز به کنترل.
کرده،  بازی  اندرسون  فیلم های  در  ویلسون  اوون  که  است  نقشی  بهترین  فرانسیس 
مانند  به هند سفر می کند.  استراحت  برای تعطیالت و  برادرش  مردی که همراه دو 
دینگن باتل راکت و ایالی کش خانواده ی اشرافی تننباوم، فرانسیس قطار دارجیلینگ 
لیمیتد هم یک دروغ گوی بی نهایت پرشور است که چاه های عمیق دردش را زیر ظاهر 
پرانرژی اش پنهان می کند. واضح است که برادرانش، جنون او برای نظم و عادتش 
برای  او  تمایل  ولی  می دانند،  اعصاب خوردکن  را  آن ها  جای  به  دادن  سفارش  برای 
برقراری ارتباط با آن ها و آن طور که بعدا مشخص می شود منشأ زخم های وحشتناکش، 
قسمتی آسیب پذیر از او را آشکار می کنند که آن وسواس کنترل کردن را می پوشاند. 
برخالف دیگر کارگردانان که معموال اوون ویلسون سرخوش را نشان می دهند، وس 
اندرسون او را با کمی تراژدی تنها می گذارد. اندرسون پس از دیدن فیلم رودخانه ی ژان 
رنوار به پیشنهاد اسکورسیزی، تصمیم می گیرد فیلمش را در هند بسازد. می توان گفت 
برای نوشتن درباره ی 3 برادر داغدار که در هند با قطار سفر می کنند )فیلم در جودهپور 
بیابان ثار فیلم برداری شده(، اندرسون فیلم نامه نویسی به روش متد را  و جیلسالمر و 
فیلم نامه نویس  )دیگر  با همکارانش، جیسون شوارتزمن و رومن کاپوال  او  می آزماید. 
فیلم( داستان قطار دارجیلینگ لیمیتد را پیش از آغاز زندگی می کند:»ما خودمان به 

این سفر رفتیم و هر چیز که سر راهمان قرار می گرفت تجربه و جمع آوری کردیم.«

6. آقای فاکس شگفت انگیز )2009(؛
انیمیشنی برای همه 

شخصیت : آقای فاکس / صداپیشه : جورج کلونی
اولین فیلم انیمیشنی اندرسون اقتباسی آزاد از کتابی به همین نام نوشته رولد دال است 
و زندگی خانواده ای از روباهان مرغ دزد و مزرعه دارانی را روایت می کند که سعی دارند 
آنها را بکشند. وقتی جورج کلونی فیلم نامه انیمیشن اندرسون را خواند گفت:»نمی دونم 
داری این فیلمو برای کی می سازی ولی به هر حال بیا درستش کنیم.« و این همان 
احساسی است که اندرسون هم داشت. این انیمیشن به صورت استاپ موشن ساخته 

شده و بیننده در تمام لحظات می داند چیزی که می بیند ساخته دست انسان است و 
با این واقعیت  از جادوی فیلم است. فیلم  جالب این که این مصنوعی بودن بخشی 
راحت است و سعی نمی کند تماشاگر را گول بزند. آقای فاکس شگفت انگیز افسانه ای 
است درباره ی کشمکش بین آزادی و مسئولیت و در مرکز آن پدری قرار دارد که به 

خوش گذرانی  های خودش بیشتر از نیازهای خانواده اش اهمیت می دهد.
پنجمین فیلم اندرسون نسبت به دو فیلم قبلی اش به موفقیت بیشتری دست پیدا کرد. 
فیلم شیوه ها و مدل های اندرسون را بازنگری کرده و آن ها را طوری نشان می دهد که 

برای همه حتی کودکان قابل درک است.

7. قلمرو طلوع ماه )2012(؛ 
حال بچه ها خوب است

شخصیت ها : سم شکوسکی و سوزی بیشاپ/ بازیگر: جرد گیلمن و کارا هیوارد
قلمرو طلوع ماه کمدی رمانتیکی درباره ی دو نوجوان 12 ساله ی دردسرساز است که 
از قدرت و سلطه ی بزرگساالن فرار می کنند و در طبیعت بهشت کوچک خودشان را 
می سازند. فیلم مخلوط قدرتمندی از خیال و خطر است و همین طور که پیش می رود دو 
شخصیت اصلی و رابطه ی بین آن ها باورپذیرتر می شود، چرا که اندرسون و رومن کاپوال به 
عنوان فیلم نامه نویس همه چیز را به خوبی توضیح می دهند. رابطه ی سوزی و سم و طوری 
که آن ها به کتاب ها و صفحات موسیقی اشان چنگ می زنند، انگار که تخته پاره ای در 
دریای طوفانی باشند، از کودکی خود اندرسون الهام گرفته شده و همچنین تأثیرگیری های 
فیلم از فیلم های کالسیکی مثل شورش بی دلیل )1955(، بلک جک )1979( کن لوچ، 

تغییر کوچک )1976( تروفو و ملودی )1971( آلن پارکر کامال مشخص است.
بسیار  بودنش  داستان گو  مورد  در  قلمرو طلوع ماه  اندرسون،  دیگر  فیلم های  مانند 
خودآگاه است، به طوری که بیننده احساس می کند آنچه که می بیند یکی از داستان های 
تخیلی است که سوزی می خواند و نه واقعیت. عالوه بر این در تمام طول فیلم اشارات 
تئاتری به چشم می خورد؛ حتی شخصیتی قرمزپوش را در فیلم می بینیم که تاریخ و 

موقعیت جغرافیایی صحنه ها را اعالم می کند، انگار که مدیر صحنه تئاتر باشد.
در قلمرو طلوع ماه بسیاری از تنکنیک هایی که اندرسون در آقای فاکس شگفت انگیز 
استفاده کرده بود، دوباره به کار می روند. آماده سازی موشکافانه و استفاده ی زیرکانه 
فیلم  را  اندرسون(  موفق  فیلم  )دومین  ماه  طلوع  قلمرو  آنالوگ،  ویژه ی  جلوه های  از 
بزرگ تری جلوه می دهد و اگر هفتمین فیلم بلند اندرسون زیادی خوش بینانه به نظر 
می رسد، شاید به این خاطر است که امید زیادی به سم و سوزی دارد. آن ها باهوش، 
بامزه و فعال هستند و تمامی زندگی اشان را در پیش رو دارند. بچه ها حالشان خوب 
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است و در واقع این آدم بزرگ ها هستند که باید زندگی اشان را بهتر کنند؛ آن هایی که 
تسلیم شده اند ، توجه نمی کنند و تا وقتی که انفجاری رخ ندهد، متوجه نمی شوند جلوی 

چشمشان چه اتفاقاتی می افتد.

8. هتل بزرگ بوداپست )2014(؛ 
زنده است تا روایت کند

شخصیت : موسیو گوستاو / بازیگر: رالف فاینس
رالف فاینس در هشتمین و آخرین فیلم اندرسون نقش سرپیشخدمتی بی نهایت ماهر و 
اغواگری آسوده را برعهده گرفته که در زمانی که دنیا در حال تغییر است و خودش زیر 
نظر وارثین یک پیرزن ثروتمند قرار گرفته، هتل بزرگ بوداپست را سر پا نگه داشته 
است. روابط پدرگونه ی موسیو گوستاو و پادوی هتل، زیرو )با بازی تونی ریولوری( به 
طرز عجیبی تأثیرگذار و توانایی فاینس برای تطبیق دادن این رابطه با هر شرایطی، چه 
در هنگامی که در حال اختالط با مشتری های پیر هتل و چه وقتی در حال رفیق شدن 
را شخصیتی  اندرسون موسیو گوستاو  است.  با سابقه است، حیرت انگیز  با خالفکاران 
او چیزی  از جزئیات گذشته ی  ما  ندیده ایم.  را  او  به حال  تا  غریب می داند؛ کسی که 
نمی دانیم و نیازی هم نیست که بدانیم چرا که هر وقت که حرف می زند یا لحظه ای 
یادش می رود مثل یک نجیب زاده رفتار کند، خصوصیاتش را پشت ظاهر با فرهنگ و 
فریبنده اش می بینیم. پایه و اساس این شخصیت از داستانی سرچشمه گرفته که اندرسون 
و دوست نقاشش، هوگو گینس نوشتند. »تمام چیزی که داشتیم داستانی بود که در آن 
طرز حرف زدنش نوشته شده بود. در زمان حال، در فرانسه و انگلیس اتفاق می افتاد و 
فقط یک بخش داشت.« بعدا اندرسون متوجه شد که می تواند این شخصیت را به عنوان 

منـابـع: 
1. مقاله »فیلم به فیلم: وس اندرسون به روایت وس اندرسون« در سایت امپایر دات کام

2. مقاله »بهترین کاراکترهای وس اندرسون« در سایت امپایر دات کام
3. ویدیوهای »مجموعه ی وس اندرسون« در سایت راجرایبرت دات کام

4. مقاله » 20 مورد جالب که در مورد فیلم های وس اندرسون نمی دانید« در سایت 
نیویورک پست

سرپیشخدمت هتل در فضای در حال جنگ داستان های نویسنده ی اتریشی ، استفان 
زوینگ، قرار دهد. عالوه بر این اندرسون شخصیت نویسنده، که در واقع راوی فیلم نیز 
هست را هم از روی همین نویسنده اتریشی نوشته است. اندرسون برای ساخت فضای 
فیلم به غرب آلمان و جمهوری چک سفر و با سرپیشخدمت هتل ها مصاحبه کرد تا کشور 
زوبنورا، که یک نسخه از پیش زمینه ی تخیلی هالیوودی از اروپای دهه ی 30 است را، از 

روی مدل ها و جزئیات لوکیشن های واقعی بسازد.
همیشه  نیستند.  خنده دار  هستند،  کمدی  که  حال  همان  در  اندرسون  فیلم های  تمام 
ته مایه ی غم انگیزی زیر هنرمندی و زیرکی پنهان شده که باعث می شود در وهله ی 
فیلم  بلندپروازانه ترین  ساختار،  نظر  از  و  هشتمین  مورد  در  این  و  نرسد.  نظر  به  اول 
اندرسون هم صادق است: بیوه ای ثروتمند به قتل می رسد، موسیو گوستاو سرپیشخدمت 
خوش لباس هتل بزرگ بوداپست به جرم قتل به زندان می افتد و ملتی با ظهور شبح 
و  رنگ ها  با  فیلم  در  اتفاقات وحشتناک  این  تمامی  می افتد.  آتش جنگ  به  فاشیسم 
از طرفی نیمه ی دوم فیلم سرعت و  بافت ها و تعقیب های دیوانه وار تلطیف می شود. 
که سرعت  میانی،  به خصوص قسمت  دارد.  را  کوئن  برادران  فیلم های  اولین  انرژی 

کمیک آغاز فیلم بزرگ کردن آریزونا )1987( را به یاد می آورد.
مانند بسیاری از دیگر فیلم های اندرسون، این یکی هم در مورد از دست دادن و کنار 
آمدن یا نیامدن با آن است. ترس از دست دادن و شناختن زجرآور از دست دادن است 
که کاراکترها را جلو می برد؛ همان طور که مکس فیشر راشمور، آقای فاکس در آقای 

فاکس شگفت انگیز و برادران ویتمن در قطار دارجیلینگ لیمیتد را به پیش می برد.
هتل بزرگ بوداپست با داستان گویی به عنوان یک میراث روبه رو می شود. میراثی که به 
کسانی واگذار می شود که مایلند بشنوند، حس کنند و به خاطر بسپارند و سپس تکرار 
کنند. صحنه ی پایانی فیلم، ایده ی اصلی داستان را به عنوان میراث، سرمایه، افسانه و 
هدیه به مقصد می رساند؛ چرا که داستان گویی هنر است و »وقتی زندگی نابود می کند، 

هنر محافظت می کند.«
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وس
 اندرســون

جــز  ء بـــه کــل 

نویسنده: احمد رضا شعبان زاده
 ahmad2a22@gmail.com

داستان سه برادر که برای خاکسپاری پدرشان عازم هند می شوند، داستان دریانوردی که برای 
انتقام از کوسه ای که دوستش را کشته، عازم سفری پر حادثه می شود و داستان روباهی که 
برای دزدی هایش تحت تعقیب مقام های شهر قرار می گیرد. آیا بین این سه خط داستانی 
می توان عناصری شبیه به هم یافت؟ شاید در نگاه اول جواب منفی باشد، اما فیلم های وس 
اندرسون که در برگیرنده ی این داستان ها هستند، حاوی عناصری مشترک هستند که شکل 
دهنده ی سینمای خاص وس اندرسون اند. اهمیت به جزئیات یکی از مهم ترین امضاهایی 
است که در سینمای اندرسون یافت می شود. سیگار گوشه ی لب آقای بلوم در راشمور1، 
کاله های قرمز تیم دریانوردی استیو زیسو )در فیلم زندگی در آب با استیو زیسو2( و 
یا حتی پالنی از غذای گربه ی سوزی در قلمرو طلوع ماه3. این جزئیات گاهی به بخشی 
از خصوصیات شخصیت فیلم ها نیز تبدیل شده؛ مثل نحوه ی خاص سیگار کشیدن مارگوت 
تننباوم با سری باال و چشمانی تنگ، و طرز لباس پوشیدن مددکار اجتماعی قلمرو طلوع 
ماه با کاله و شنل مرتب آبی رنگش، یا باندهای پیچ خورده و درهم صورت فرانسیس 
در  فقط  نه  توجه به جزئیات  لیمیتد4. این  در قطار دارجیلینگ  ویلسون  اون  بازی  با 
را می تـوان  اندرسون هم وارد شده که کامل ترین آن  ظاهر بازیگرها که در روایت 
در قطار دارجیلینگ لیمیتد دید. برگزاری آیین ها و سنت های خاص هند در فیلم از 
جمله، صحنه های دعا کردن در معبد، خاکسپاری پسربچه ای که پیتر )با بازی آدرین برودی( 
نتوانست آن را نجات دهد، شست و شو در آب مقدس و حتی توجه به جزئیات شهرهای 
هند از جمله دست فروشي کنار خیابان، مارگیرها و خواندن سرود مذهبی هندی؛ که این 
جزئیات در اینجا هویت د  هنده به مکان هم هستند. آدم های اندرسون در مکان هایی خاص 
قرار می گیرند تا واکنشی خاص برای بیینده بروز دهند. مدرسه ی عجیب راشمور، کشتی 
و زیردریایی خاص استیو زیسو، ُمتل کوچک فیلم باتل راکت5 و هتل جدا افتاده ی فیلم   
هتل بزرگ بوداپست6. اما مکان رخداد فیلم های اندرسون دریچهی مناسبی است برای 
ورود به یکی از سؤاالت مهم که در مواجه با فیلم های وی مطرح می شود و آن این است: آیا 
سینمای اندرسون )با تمام جزئیات که قطعاً در خاطر دارید( در تقسیم بندي ژانر فانتزی قرار 
می گیرد؟ ویوین سابچک7 نظریه پرداز ژانر با رد برخی فیلم ها به عنوان فانتزی، روشن 
کرده که چه فیلم هایی فانتزی هستند و چرا! ابتدا فیلم های انتزاعی اروپا را از چارچوب فانتزی 
خارج کرده و فانتزی را مانند دیگر ژانرهای روایی، جزء هالیوود و آمریکایی می داند. بطور 
در  نمی توان  را  هفتم9 برگمان  آندلسی8 بونوئل و مهر  مانند سگ  فیلم هایی  نمونه 

زیر مجموعه ی ژانر فانتزی قرار داد زیرا الفبای ژانر، الفبای تولید کننده و مخاطب است و 
فیلم های نامبرده شده مخاطب عام ندارند و آن ها را باید در جریان مکتب های سینمایی 
اروپا بررسی کرد. انیمیشن را هم باید از زمینه ی فانتزی جدا کرد، زیرا در فانتزی زمینه 
بر مبنای واقع گرایی گذاشته شده است. حال باید عناصر دنیای فانتزی وارد شده در آن و 
تضادها که اصلی ترین پایه و مفهوم ژانر هستند، به دنیای فانتزی شکل دهند. فیلم موزیکال 
هم فانتزی نیست زیرا درست است که اتفاقات عجیب و غریب در فیلم ها رخ می دهند و 
شخصیت ها به یک باره زیر آواز می زنند، اما ارکستر ناپیدا امری نا محتمل است و ناممکن 
است.  فانتزی  فیلم های  ناممکن اصلی ترین نکته ی  و  بین نامحتمل  نیست. تفاوت 
فیلم های فانتزی در واقعیت شروع شده و در ادامه فانتزی می شوند. فیلم های اندرسون 
درام هایی با رگه های فانتزی هستند و برخی از خصوصیات فانتزی را دارند. یکی از ویژگی های 
فیلم های فانتزی، خصوصیت گریزگاهی10 است که در این ژانر به چشم می خورد. یعنی 
قهرمان مجبور به سفری سخت برای رسیدن به هدف خود می شود. مانند: سفر دریایی استیو 
زیسو، سفر سه برادر به هند، جدا شدن از خانه و کاشانه در آقای فاکس شگفت انگیز11 و 
یا فرار سم و سوزی از کمپ و پدر و مادرشان در قلمرو طلوع ماه. از دیگر رگه های فانتزی 
فیلم های اندرسون می توان به نوع دید کارگردان که خود را در دوربین، طراحی صحنه و 
حتی عنوان بندی های فیلم هایش بروز می دهد، اشاره کرد. آثار اندرسون بر فضاسازی بیش 
از کنش متکی هستند یعنی در آثار وی، دوربین و دکور، نقش مهم تری از تدوین را برعهده 
دارند و کات های تدوین جای خود را به پن های آرام داده است. زیبایی شناسی فیلم های 
اندرسون بیش از هر چیز یادآور زیبایی شناسی تئاتری فیلم های ویسنت مینلی12 است. اما 
سؤالی که در این مرحله پیش می آید این است: با توجه به نقش دیگر عوامل فیلم های 
وس اندرسون )مثل رابرت یئومن13 فیلم بردار تمامی آثار وی یا میالنو کانانرو14طراح صحنه ی 
اکثر فیلم های او ( که توضیح داده شده، زیبایی شناسی فیلم های وی بر عهده ی دوربین 
و فضاسازی است؛ آیا وس اندرسون مؤلف است یا یک ظاهرگرای کم ارزش که فیلم های 
فریب کارانه می سازد؟ اما چرا حتماً باید یکی از این ها را انتخاب کنیم؟ بی انصافی و برداشت 
غلط و ناقصی که همواره از کار برخی کارگردانان شده مؤلف بودن یا نبودن، ارزش یا ضعف 
برداشت شده است، موجب شد منتقدان برای بررسی آثار سینمایی، به تئوری های دیگری نیز 
روی بیاوردند. خوانش فیلم های اندرسون نه با تئوری مؤلف بلکه بهتر است با تئوری ژانر، 
مورد توجه قرار گیرند. با یک تعریف جمعی، می توان به تمام عوامل فیلم های اندرسون، بخشی 
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را اختصاص داد که موجب شکل گیری فیلم هایی به کارگردانی وی شده اند و می توان گفت 
اندرسون جزء کارگردانانی است که استعداد و توانایی اش هنگام کار با افراد با استعداد، بیشتر 
شکوفا می شود. اندرسون به تعریف داستان هایي در مورد شکست بسیار عالقه مند است؛ 
داستان خانواده هایی که در حال پاشیدن هستند،  بچه هایی ناهنجار که در سنین کودکی 
عاشق هم می شوند، خواهر و برادری که رفتارهایی خالف عرف دارند،  بچه هایی که قرار 
است به یتیم خانه فرستاده شوند و با شوک الکتریکی درمان شوند و افسردگی های منجر 
به خودکشی اما برای فرار از تلخی این داستان ها تم فانتزی را درون داستان خود وارد 
می کند و گاهی به سراغ روایت هایی در گذشته می رود؛ مانند قلمرو طلوع ماه که در 
دهه ی 60 می گذرد. تلخی ای که اینبار در گذشته نیست، بلکه قرار است در آینده برای 
بچه های آن دوران رقم بخورد. به قول خود اندرسون بچه های دهه ی 60 بچه هایی هستند 
که چند سال بعد یا به برکلی راه یافتند یا به ویتنام. صحنه های خشن، ناراحت کننده و 
غم انگیز فیلم های اندرسون همیشه همراه با موسیقی هایی دلنواز و مجذوب کننده است 
که این تضاد بین قصه و فضاسازی موجب تلطیف صحنه شده و اثر منفی آن را کاهش 
می دهد. آهنگ A Quick One While He’s Away از گروه The Who که هنگام خراب 
 Needle کردن و صدمه زدن مکس فیشر و آقای بلوم در راشمور پخش می شود. یا آهنگ
In The Hay ازElliott Smith که هنگام خودکشی ریچی تننباوم با بازی لوک ویلسون 
فیلم قطار دارجیلینگ-  را می توان در  فضاسازی  این  اوج  می شود. همچنین  پخش 
که  پسری  خاکسپاری  اجرای  محل  سمت  به  برادر  سه  حرکت  لیمیتد دید، هنگام 
نتوانستند او را نجات دهند با آهنگ معروف Strangers از گروه The Kinks و از همه 
 Search and خشن تر سکانس درگیری استیو زیســو با دزدان دریــایی که با موسیقی

Destroy از Iggy Pop همراه می شود. 
سینمای اندرسون را می توان سینمای بنا شده بر موتیف ها و عناصر تکرار شونده تفسیر کرد. 
اَشکالی که جزء زندگی های روزمره شده اند اما اندرسون با تکرار تصویر آن ها، شمایل تکراری 
شده ی آن ها را به کناری می زند، مثل تصویر کتاب در فیلم های اندرسون؛ در راشمور مکس 
برخورد می کند، خانواده  اشرافی-  با معلمش  فیشر در حال خواندن کتابی است که 
تننباوم15 با کتاب آغاز می شود، حتی کتاب های داخل چمدان دختِر داستاِن قلمرو طلوع ماه و 
حتی صحنه ی کتاب سوزی در همان فیلم. یکی از دیگر شمایل تکرار شونده آثار وی موقعیت 
ناهنجار با صدای بسیار بلند در صحنه است. در راشمور جایی که مکس فیشر قرار است به 

همسر آقای بلوم بگوید که شوهرش با معلم مدرسه رابطه دارد صدای بلند شهر و حرکت 
قطار مانع شنیدن این کلمات می شود یا در فیلم قطار دارجیلینگ لیمیتد هنگام ورود 
به هواپیما و تحویل بار صدای بلند موتور هواپیما اجازه ی متوجه شدن حرف های سه برادر 
را به مخاطب نمی دهد. همین طور استفاده از کلیشه های ژانرهای مختلف در آثار اندرسون 
بسیار بارز است. صحنه ی درگیری مکس فیشر با دکتر نلسون )با بازی برایان کاکس( که 
سایه ی این دو نفر روی نقاشی ای قدیمی روی دیوار نقش می بندد و صدای رعد و برق با 
آن همراه می شود آشکارا مدل تصاویر فیلم های ترسناکی است که بر مبنای داستان های 
گوتیک انگلیسی ساخته شده اند؛ یا صحنه ی دور هم جمع شدن پیشاهنگان کوچک در 
فیلم قلمرو طلوع ماه که با لحن خشن و دوربینی که کلوزآپ بچه ها را گرفته، یادآور 
فیلم های جنگی است که سربازان دور آتش نشسته و مشغول صحبت کردن هستند. همچنین 
حمله ی بچه های پیشاهنگ به سم با صدای طبل جنگی در زیر همراه می شود و جمع شدن 
خانواده ها در کلیسا با صدای پیانوی کلیسا و باران شدید و رعد و برق در بیرون همراه است که 
همان ترس گوتیک و ویکتوریایی را منتقل می کند. در آقای فاکس شگفت انگیز نیز 
سکانس درگیری آقای فاکس با َرت و موسیقی روی آن یادآور دوئل های فیلم های وسترن 
است. گریم دیمیتری در هتل بزرگ بوداپست )با بازی آدرین برودی( نیز به طور واضحی 
یادآور شمایل آشنای سالوادر دالی برای مخاطب است. همچین اندرسون به شکل گسترده ای 
از شمایل آشنای بازیگران در فیلم هایش استفاده می کند. رقیب استیو زیسو ، آلیستر هنسی 
برگرفته از همان شخصیت ماجراجوی جف گلدبالم، یا شخصیت گنگستر و بدزبان ایب 
هنری با بازی جیمز کان است؛ همچنین به استفاده از عناصر و تم فیلم قلمرو ماه16 فرانک 

بورزیگی )1948( در قلمرو طلوع ماه می توان اشاره کرد.
یکی دیگر از تم های مورد عالقه ی اندرسون در فیلم هایش موضوع تقابل نسل هاست 
که تقریباً در همه ی آثار وی دیده می شود. تقابل مکس فیشر با آقای بلوم و خانم کراس 
با بازی اولیویا ویلیامز در راشمور، مشکالت فرزندان خانواده ی تننباوم با پدرشان رویال، 
درگیری های ند، پسر زیسو، با پدرش، تقابل سه برادر با مادرشان در قطار دارجیلینگ 
لیمیتد و همچنین فرزندان آقای فاکس در آقای فاکس شگفت انگیز15. در کنار اینها، 

مشکالت زناشویی هم عنصر دیگری است که در آثار اندرسون به چشم می خورد. 
اما در پس هر داستان اندرسون و پی رنگش خرده روایت هایی هم وجود دارند که موجب 
می شوند ببینده عالوه بر همراهِی داستان تا پایان داستان برای هر قصه مشغول دنبال 
آب با  فیلم زندگی در  به  می توان  نمونه  مختلفی شود. بطور  کردن خرده داستان های 
استیو زیسو اشاره کرد. داستان اصلی شکار و انتقام از کوسه ای است که دوست استیو را 
به کام مرگ کشیده بود، اما ورود ند، پسر استیو، رابطه اش با پدر، رابطه اش با جین )با بازی 
کیت بالنشت(، رابطه ی استیو با آلیتسر، داستان النور همسر سابق استیو و سپس آلیستر 
و داستان این رابطه ، حمله ی دزدان دریایی ، همه و همه بیننده را تا پایان همراه می کنند. 
یا در فیلم خانواده  اشرافی تننباوم، خرده روایت های تمام اعضای خانواده داستان های 
مختلفی را در بخش های مختلف فیلم )چپتر  های مختلف( بوجود می آوردند. هرچند در 
این فیلم خرده روایت ها بهم پیوستگی فیلم های دیگر را ندارند و گاهی از داستان اصلی 
دور شده اند و به سمت اپیزودیک شدن فیلم پیش می روند. نمونه ی متعالی این نوع روایت 
را می توان در قطار دارجیلینگ لیمیتد مشاهده کرد؛ جایی که فیلم با دویدن مسافری که 
از قطاری جا مانده آغاز شده و این صحنه را به کلیپی تبدیل کرده که قابل جدا شدن از فیلم 
است؛ مانند فیلم های کوتاه اندرسون که در فضای فیلم اما با داستان های متفاوت رخ می دهند و 
همچنین روایت رابطه ی عاطفی جک با ریتا، نجات دادن پسران روستایی و ماجراهایی که در 
قطار با مسئول قطار رخ می دهد. فیلمی که در شناخت شخصیت های اندرسون کمک بسزایی 
می کند. شخصیت های لجوج، خود رأي و جستجوگري که از ماجرایي که برایشان در فیلم اتفاق 
افتاد درس گرفتند و در پایان فیلم همان شخصیت اول فیلم نیستند و این روند توسط اندرسون 
بدون هرگونه پیچیدگی در داستان و روایت برای مخاطب، در عین سادگی روایت می شود. 

سیمایی ساده، زیبا و خیال انگیز.

پـانوشت هــا :
1- Rushmore  2- The Life Aquatic with Steve Zissou                       
3- Moonrise Kingdom   4- The Darjeeling Limited   5- Bottle Rocket                   
6- The Grand Budapest Hotel   7- Vivian Sobchack
8-An Andalusian Dog   9-The Seventh Seal   10-Escapist
11- Fantastic Mr. Fox   12-Vincente Minnelli   13-Robert Yeoman
14--Milena Canonero   15- The Royal Tenenbaums   16-Moonrise
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پست مدرنیسم در سالهای پس از جنگ دوم جهانی در میان هنرمندان رواج پیدا کرد 
و خیلی زود توانست در میان تمامی هنرها ازجمله سینما جای خود را باز کند. پیشوند 
پست در کلمه ی پست مدرن صرفًا به معنای مرحله ی تاریخی جدیدی نیست که بعد از 
دوران مدرن شکل گرفته باشد. در واقع پست مدرن خود شکل تکامل یافته ی اندیشه ی 
مدرن است که با تأثیرپذیری از ذهنیت انتقادی و آزادی طلب مدرنیته، عقاید و اصول و 
آرمان های فلسفی، علمی و زیبایی شناختی جهان بینی مدرن را نقد، سنجش و ارزیابی 
می کند. به همین دلیل زمانی که بحث از پست مدرنیسم  پیش می آید، منظور گسست 
تام با اندیشه ی مدرن نیست، بلکه ادامه ی مدرنیته از طریق آشکار ساختن بحران های 
آن است. پست مدرنیسم نه بازگوکننده ی بازگشت به گذشته است و نه تعیین کننده ی 

دوران تاریخی جدیدی است، بلکه پرسشی درباره ی نتایج سرگذشت مدرنیته است. 
هاروی  دیوید  است.  جدل  مورد  مفهوم  یک  پست مدرنیسم  تعاریف،  تمام این  اما با 
در کتاب خود، شرایط پست مدرنیته، می نویسد: »هیچ کس دقیقًا با دیگران در مورد 
مورد  به این  بتوان  شاید  فقط  ندارد.  نظر  توافق  می دهد  چه معنی  کلمه  این  اینکه 
اشاره کرد که نوعی عکس العمل به مدرنیته یا جدایی از آن است.« گرچه خودش در 
ادامه مینویسد: »از آنجا که معنی مدرنیسم نیز مبهم است، عکس العمل یا جدایی از 
آن که پست مدرن نامیده میشود، نیز در برابر آن غامض است.« به هرحال اگر بتوانیم 
و... قائل  نوآوری  حرکت،  انتخاب،  آزادی  پویایی،  چون  ویژگی هایی  مدرنیسم  برای 

شویم، میتوان برای پست مدرن نیز کم و بیش مؤلفه های مشترکی پیدا کرد. 
مهمترین مشخصه ی سبکی  میتوان  در پست مدرن  انتقادی  نگاه  اهمیت  به  توجه  با 
آن را همانا دو عنصر طنز و هجو دانست. این دو در واقع نقاط اتکای پست مدرن ها 
است و بیشترین گستردگی استفاده را در فیلم سازان این سبک دارد. عناصری که ابزار 
مؤثری هستند در دست  آن ها برای به سخره گرفتن روابط و پیوندهای شکل گرفته در 
جهان واقعی و داستانی دوران کالسیک و مدرن. در هتل بزرگ بوداپست از همان 
ابتدا با صحنه های طنز بسیاری مواجه می شویم )مزاحمت های پسر نویسنده(، چه در 
پادوی  تا  از صاحب هتل  فیلم  در رفتار و کنش تک تک شخصیت های  لحن و چه 
که سعی  آن جا  نمیدهد. تا  دست  از  را  خود  طنازی  لحظ های  فیلم  نیز  انتها  تا  او و 
میکند مرگ آگاتا بر اثر آنفلوزا را به شوخی برگزار کند و جدی اش نگیرد. وقتی زیرو 
می گوید: امروزه یک هفته ای این بیماری رو درمان میکنیم، اما اون روزا میلیون ها نفر 
بر اثر این بیماری جان دادند. اما فارغ از داستان و اتفاقات کمیکش، وس اندرسون از 
هجو نیز استفاده های زیادی می کند. به عنوان نمونه او برای نقش های فرعی از تعداد 
بازی در نقش های  توانایی  استفاده می کند، که هر کدام  بازیگران درجه یک  زیادی 
این  با  نمی کنند. او  نقش  ایفای  بیش  ثانیه هایی  فیلم  این  در  دارند. ولی  را  اصلی 
کار سیستم ستاره  محور دوران کالسیک به ویژه نظام استودیویی و هالیوود را هجو و 
سپس آن را نقد می کند. یا همینطور استفاده از تیلدا سویینگتن در نقش پیرزن صاحب 
هتل، با گریمی چنان سنگین که دلیل این استفاده مشخصًا چیزی جز کنایه به این 
قبیل انتخاب ها در سینمای ستاره محور نیست، که میکوشد از بازیگران پرمخاطب در 
نقش های متفاوت و بسیار دور از فیزیک و شمایل آنها استفاده کند. جالب اینکه در 

بیشتر مواقع این انتخاب مانور تبلیغاتی ای بیش نیست.
گسست و  نوعی  پست مدرنیستی  داستان های  است. در  روایت  نوع  دیگر  ویژگی 
خود  پایان  در  است )اما  پاره  پاره  و  تکه  تکه  آنها  روایت  و  دارد  شکاف وجود 
خواننده می تواند آنها را به ترتیبی سرهم بندی کند(. آنها با این کار در پی نفی نظم 
از  به نوعی  واقع  بود. در  مکان  و  زمان  وحدت  کاشف  که  انسجام هستند. نظمی  و 
از تصاویر رئالیستی،   شاهد مجموعه ای  می کنند. پس میتوان  استفاده  کوالژ  تکنیک 
رمانتیکی و...  تخیلی،  علمی  بیوگرافی،  پلیسی،  ناتورالیستی،  سوررئالیستی، 

بزرگ )شاه پیرنگ(  و  پیرنگ های اصلی  مدرنی  پست  روایت های  بود. همچنین در 
جای خود را به خرده پیرنگ ها می دهند. رابرت مککی در کتاب »داستان« در مورد 
منظورم  و  می نامم  شاه پیرنگ  را  ازلی  و  ابدی  میگوید: »مجموع اصول  شاه پیرنگ 
طرحی است که در نوع خود برجسته ترین و کاملترین است. اصولی که هزارها سال 
تاریخ داستانگویی شفاهی را پشت سر می گذارند و به سپیده دم تاریخ می رسند.« وی در 
توضیح خرده پیرنگ نیز می گوید: »در این گونه پیرنگ مؤلف با عناصر طرح کالسیک 
را  شاه پیرنگ  بارز  ویژگی های  یعنی  میبرد؛  تحلیل  را  آنها  ادامه  در  اما  می کند  آغاز 
کوچک می کند، فشرده می کند، می آراید و می کاهد.« البته این به معنای عدم وجود 
پیرنگ نیست، بلکه به دنبال سادگی و اختصار است؛ در حالی که مقداری از عناصر 
یا  و  تصاحب  چگونگی  اصلی  طرح  بوداپست  می کند. در  حفظ  خود  در  را  کالسیک 
با  اندرسون  فیلم  در طول  اما  زیرو مصطفی، پادوی هتل است.  توسط  مالکیت هتل 
پیش کشیدن داستانهای فرعی بسیار مثل دزدین تابلوی نقاشی توسط گوستاو، عشق 
منحرف  اصلی  طرح  از  را  مخاطب  ذهن  فیلم،  در  سریالی  قتلهای  و  آگاتا  به  زیرو 
انجام  داستان ها  این  دادن  جلوه  پراهمیت  و  پررنگ  با  را  کار  این  او  البته  می کند. 
می دهد. جالب این جا است بعد از تعریف تمامی این حوادث زمانی که باز می گردد به 
سؤال نخست، در جواب تنها به یک جمله بسنده میکند: »بعد از کشته شدن گوستاو 
هتل به من رسید.« وس اندرسون به سیاق سایر فیلم سازان پست مدرن در میان ژانرها 
پلیسی جنایی، گنگستری و حتی  فیلمی  وارد  از درآمی ساده  آمد میکند.  و  نیز رفت 

جنگی می شود، که همه ی این ها را همراه با فانتزی و طنز ارائه می دهد. 
به هرحال در این سبک از فیلم سازی محورین داستان بازهم با روایت است. در بوداپست 
ما شاهد نظام چندصدایی یا چندروایتی هستیم. روایت ها به موازات هم پیش می  روند 
و همدیگر را قطع می کنند و به هم می پیوندند و همسو با کسی هستند که می تواند 
ذهن خودش را بیان کند، یعنی راوی، راوی در آثار پست مدرن اول شخص است اما 
با وجود اینکه در فیلم راوی و  ندارد. به همین دلیل است که  ثابتی وجود  نقطه دید 
راوی  نیز  نویسنده  شخصیت  البته  است )که  زیرو  هتل  حوادث پادوی  بازگوکننده ی 
دیگری در فیلم است که داستان روایت شده توسط زیرو را روایت میکند(، ما شاهد 
اتفاقاتی هستیم که زیرو در محل وقوعشان حضور نداشته است. صحنه هایی از قبیل 

فرار گوستاو از زندان و یا قتل وکیل در موزه.    
شبیه سازی  برای  آرزو  است و هرگونه  پست مدرن  ادبیات  دیگر مکان سازی، بوتیقای 

»از هر چیزی که میخوانم تکه ی کوچکی برمیدارم و آنها را در قالب افکار و ایده ها در کنار هم میچینم.

بین ایده ها همنشینی ایجاد میکنم و از احساس رضایت حاصل از اینگونه همنشینی لذت میبرم.«
- آن بوگارت -

 

هتـل بـزرگ )بـودا(پـست مـدرن
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جهان  آینه گونی با  نسبت  اصل هیچ  می برد. که در  از میان  را  واقع  جهان  با 
واقع ندارد. کاری که وس اندرسون تقریبًا در تمامی فیلم هایش از آن به خوبی بهره 
می برد. به طوری که در طی این سالها برای او تبدیل به مشخصه ی سبکی اش در 
کارگردانی شده است. او جهانی منحصر به فرد خلق میکند با منطق خاص حاکم بر 
مدرسه ی  در راشمور یک  می دهد. اگر  قرار  محیط  آن  در  را  وشخصیت هایش  آن 
است، در  اتفاقات  وقوع  محل  جزیره،  ماه، یک  در قلمرو طلوع  یا  و  انتفاعی  غیر 
اینجا هتلی در باالی کوه که در مرز نابود شدن قرار دارد و از گذ شته ی باشکوه خود 
فاصله ی بسیار دارد، دستمایه وقوع رویدادها می شود. هتلی به شدت خلوت و خالی 
که تمامی مهمان های آن می توانند به سرعت با یکدیگر آشنا شوند. هرچند این هتل 
اتاق های  نه چندان دور گذشته ی پرشکوهی داشته است با سالن ها و  در زمان هایی 
تمامی  که  بیرون  با جهان  بدون شباهت  و  بی ارتباط  است  باز هم محلی  مجلل، اما 
شکوهش تحت تأثیر مدیرش گوستاو و قوانین او است. آن چیزی که اینگونه محیط ها 
را متفاوت و جدا از جهان واقع نشان میدهد، نوع ارتباط آدم ها و اتمسفر موجود در آن 
است. به عنوان مثال اینکه تمامی کارگران هتل هر شب پیش از شام باید به سخنرانی 
طوالنی مدیرشان گوش کنند. حتی زمانی که او در زندان است نیز باز از طریق نامه 

متن سخرانی اش را به هتل میرساند.  
تخیلی  هویت های  با  غیر قابل اعتماد  سینمای پست مدرن لغزنده،  شخصیت ها در 
هستند که وجودشان دربرگیرنده ی افکار، اعمال و گفتار واقعی و غیر واقعی، رویاگونه 
مثاًل شخصیت  است،  چیز  همه  از  گسستن  صدد  در  است و گاهی  کابوس وار  یا  و 
می تواند هم فاشیست باشد و هم یک کمونیست افراطی. در صحنه ی جدال گوستاو 
و زیرو بر سر نیاوردن شیشه ی عطر حرف های گوستاو به شدت نژادپرستانه است اما 
به محض مطلع شدن از این موضوع که جنگ زیرو را وادار به مهاجرت و پناهندگی 
کرده است، ناراحت و متأثر می شود و برای زیرو دلسوزی می کند. به عالوه، گذشته ی 
شخصیت ها چندان روشن و مشخص نیست. شخصیت ها در این فیلم ها حرف هایشان 
درونی  می کنند. حالت  فاصله بیان  با  را  نامربوط  تکه های  گفتارشان  است. در  بی ربط 
شخصیت ها نسبت به کارهایی که می کنند، ارزش بیشتری دارد. درباره شان نمی توان 
قضاوت کرد. آنها به گونه ای خلق می شوند که ارزش نمادین کسب می کنند؛ نمادی از 
یک شیوه ی خاص زندگی. ما درباره ی گوستاو همین قدر می دانیم که او فردی است 
بسیار دقیق، حساس و خوشپوش. او همیشه به خودش عطر می زند و به دنبال رابطه 

با زنان میانسال، پیر و بلوندی است که از نظر مالی متمول باشند. بسیاری از مهمانان 
هتل صرفًا برای دیدار با او می آیند. گوستاو شب ها را تنها در اتاق کوچک و محقر خود 
سر می کند. از گذشته ی او تنها می دانیم که زمانی پادوی هتل بوده است. داستان برای 
هیچکدام از این رفتارهای گوستاو دالیل محکمی ارائه نمی دهد و خب اساسًا خود را 
ملزم به پاسخگویی نمی داند. مثاًل در جواب این سؤال نویسنده که: »چرا بلوند؟« زیرو 

می گوید: »چون بلوند!«
تکرارها  است.  تکرار  از  استفاده  پست مدرن ها  ساختاری  تکنیک های  از  دیگر  یکی 
انگاره های دو قلوی همدیگرند، همزاد یکدیگرند، اما عین به عین نیستند. هربار که 
تکراری روی می دهد درست است که به لحاظ ظاهری شباهت بسیار به دفعه  ی قبلش 
دارد، اما کاماًل در زمان و مختصاتی دیگر قرار دارد که داراي پیامدی متفاوت است. در 
دو باری که مدارک هویتی مسافران در قطار چک می شود، نداشتن مدارک کامل برای 
زیرو منجر به دعوا با سربازان میشود. در اولی یک آشنا مشکل را به سادگی و همراه 

با عذرخواهی حل می کند. اما بار دوم به تیر خوردن و مرگ گوستاو ختم می شود.
به هرحال میتوان مشخصه های دیگری چــون: تفاوت، کنایه، شکست های زمانی، شکستن 
اما هر یک  خط داستان و معلق گذاشتن آن و... را برای سینمای پست مدرن برشمرد. 
از فیلم سازان این سبک با توجه به گستردگی مؤلفه های آن بخشی از آن ها را به کار 
استفاده  ژانر  هجو  از  فیلم هایشان  در  مشخصًا  جارموش  و  می گیرند. تارانتینو 
از  را  بهره  که بیشترین  فیلم سازی  عنوان  به  اندرسون  وس  برای  می کنند. اما 
را  طنز  و  دگرجهان سازی  و  خرده پیرنگ  میبرد،  مؤلف هایي  گستردگی های  این 

میتوان مشخصه های بارز سبکی او دانست.

منابع:
1- پست مدرنیسم، گلن وارد، ترجمهی ابوذر مرمی، نشر ماهی

2- ادبیات پسامدرن، پیام یزدانجو، نشر مرکز
3- هنر مدرن، مرتضی گودرزی، سوره مهر

4- داستان، رابرت مککی، نشر هرمس
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آدم هایی غیرمعمولی در لباس و شمایلی عجیب و در مکان هایی دور از ذهن، با چهره هایی 
سرد ولی مصمم و البته آشنا؛ یک فیلم وس اندرسونی به راحتی از یک فیلم غیر وس 
اندرسونی قابل تشخیص است. امضا و ردپای خاص او را در تکنک تصاویر و پالن هایش 

می توان یافت؛ چه در خوِد بازیگر و چه در قالب و لباسی که در آن ظاهر می شود.
وس اندرسون در طول نزدیک به دو دهه فیلم سازی و ساخت نزدیک به 8 فیلم بلند، گروهی 

از بازیگران مورد عالقه خود را گرد آورده که در اکثر فیلم هایش از آنها بازی می گیرد.
وس اندرسون به خوبی می داند که برای انجام کار دقیق و حساسی چون فیلم سازی، وجود 
تعامل و هماهنگی بین کارگردان و بازیگرش، یک الزمه انکارنشدنی  است. شاید به خاطر 
همین است که اکثر بازیگران ثابت فیلم های، او از دوستان نزدیکش هستند. وس اندرسون 
در دانشگاه تگزاس بود که با اوون ویلسون، که بعدها به یار و همکار جدانشدنی اش تبدیل 
گشت، آشنا شد. همین آشنایی بود که باعث خلق فیلم  باتل راکت - اولین فیلم هر 

دو- شد و این همکاری و دوستی تا به امروز ادامه داشته است.
از میان فیلم های وس اندرسون، باتل راکت تنها فیلمی  است که بیل موری در آن حضور 
نداشته است. هنگامی که او فیلم نامه راشمور را می خواند شیفته آن می شود و خیلی راحت 
بازی در آن را قبول می کند. حتی وس اندرسون هم از این موضوع شگفت زده شده بود و 
به گفته خودش او در این فیلم راحت ترین پروسه انتخاب بازیگران را تجربه کرد. شاید بیل 
موری هنوز هم از پذیرفتن این ریسک و بازی در فیلمی کوچک، با کارگردانی تازه کار و 
در کنار نابازیگری هفده ساله راضی باشد. چرا که این فیلم برای او نیز همچون جیسون 
شوارتزمن و وس اندرسون تحولی محسوب می شود؛ چرا که با بازی در نقش هرمان بلوم، 
صنعتگر غمگین تلخ، تجدید حیات پیدا کرد و به انتخاب اول فیلم های مستقل برای به 
تصویر کشیدن شمایل مرد میانسال سرخورده از فشارهای زندگی مدرن تبدیل گردید. مثل 
گمشده در ترجمه سوفیا کاپوال و گل های پژمرده جیم جارموش. او به قدری به این 
فیلم و فیلم ساز جذب شده بود که حاضر شد کف دستمزد، یعنی حدود نه هزار دالر دریافت 
کند. حتی در پروسه ساخت فیلم که وس اندرسون نیاز مالی داشت، مبلغ بیست و پنج هزار 
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دالر به او کمک کرد؛ یعنی شانزده هزار دالر بیش از دستمزدش. 
به گفته وس اندرسون فیلم راشمور در کنار بسیاری از نکته های مثبتش، از نظر گروه 
بازیگران یک معجزه بود. او برای پیدا کردن بازیگر مناسب نقش مکس فیشر جست وجوی 
فراوانی کرد. اما وقتی جیسون شوارتزمن 17 ساله با لباس فرم و نشان راشمور بر سینه برای 
تست آمد او فهمید که آنچه به دنبالش بوده را در برابر خود می بیند. وس اندرسون در این باره 
می گوید: »او در همان سن 16، 17 سالگی شخصیتش شکل گرفته بود. من آدم های زیادی 
را در آن سن و سال مالقات کرده ام، ولی وقتی کسی را می بینید که بالغ است و باهوش و 
البته جذاب آن هم به سبک و شیوه خاص خودش، غافلگیر می شوید«. جیسون شوارتزمن 

پس از این فیلم نیز یار شفیق وس اندرسون، چه در عالم سینما و چه بیرون از آن، ماند.
یکی از خصوصیتهای مشترک این چهار نفر که به خاص تر شدن تعامل شان کمک می کند، 
طنز ظریف و لطیف در کالم زبان و بدن آنهاست. این همگام بودن آنها در خط فکری و 

دیدگاه شان به سینما و همچنین کمدی، تماشای همکاری شان را دیدنی تر می کند.
آنجلیکا هیوستون نیز در فیلم بعدی وس اندرسون یعنی خانواده اشرافی تننباوم به ایفای 
نقش پرداخت. او در ابتدا  از این تصمیم خود چندان مطمئن نبود و شرط پذیرفتن بازی در 
فیلم را بیشتر و پررنگ تر شدن نقشش اعالم کرد. اما در دو فیلم بعدی وس اندرسون که بازی 

کرد، علی رغم کوتاه بودن نقش ها، همچنان زنی پرقدرت و تأثیرگذار را به تصویر می کشید.
همان طور که در فیلم های اخیر وس اندرسون دیده می شود این گروه ثابت بازیگران او 
همچنان در حال گسترش و البته حرفه ای تر و باکیفیت تر شدن است. در دو فیلم اخیر او تیلدا 
سوئینتن )در دو چهره بسیار متفاوت( و ادوارد نورتون همکاری با او را تجربه کردند که به 

نظر می رسد این همکاری پس از این نیز ادامه یابد.
یک فیلم وس اندرسونی را حتی اگر دیدن تیتراژ و فهرست بازیگرانش را از دست بدهیم 

قطعاً با دیدن سر و شکل و لباس آدم های آن، قادریم سریع آن را بازشناسیم.
در فیلم های او هر کدام از شخصیت ها قسمتی از وجود و درون خود و حتی گذشته خود 

را در قالب لباسی که به تن دارند، به نمایش می گذارند. اما این فقط بخشی از ماجراست.

چهـــــره،  لبـــاس،  رنــگ؛ 
الفبـای وس اندرسونـی



79.

در بسیاری از موارد، شخصیت ها لباسی هماهنگ و یکدست با محیط اطراف خود می پوشند؛ مثل 
آقای فاکس شگفت انگیز؛  بدین ترتیب به جزء زنده و متحرک میزانسن بدل می شوند. در 
مواقعی نیز خالف این است، مثل هتل بزرگ بوداپست که آدم های فیلم در لباس فرم بنفش 

رنگ، با در و دیوار صورتی و قرمز هتل کنتراست جذابی را به نمایش می گذارند.
وس اندرسون بسیار ماهرانه از حقه لباس و گریم به عنوان معرف شخصیت فیلم بهره می برد.

به طور مثال در خانواده اشرافی تننباوم، ریچی تننباوم در بزرگسالی نیز، همچون 
کودکی اش، لباس مخصوص تنیس - مچ بند و هدبند - دارد. این درواقع نشان دهنده ي آن 
است که او، حداقل در گذشته، تنیسور قهاری بوده است. اما او همه جا عینک دودی می زند؛ 
روز و شب. ریش و موهای نسبتاً بلندی دارد. گویی چیزی در وجودش هست که سعی در 
پنهان کردن آن دارد. و شاید این راز همان عشق او به خواهرخوانده اش، مارگو باشد. زیرا 
پس از آن که این راز او برمال می شود و خود را شکست خورده می یابد، مچ بند و هدبند تنیس 
و عینک دودی خود را درمی آورد، ریش و موهایش را می تراشد و آنچه از گذشته در وجودش 

باقی مانده را دور می ریزد.
مارگو تننباوم، دختر خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. او که همیشه توسط پدرش، به 
عنوان »دخترخوانده« به همه معرفی می شود، گویی خود را یکی از اعضای واقعی خانواده 
نمی داند. او برخالف دو برادرش، که همیشه لباس ورزشی به تن دارند، همچون کودکی اش، 
اغلب اوقات یک پالتو پوست قهوه ای بلند و پیراهن آبی و سفید می پوشد. تنها یک جا 

می بینیم که لباس تنیس پوشیده و این هم نشانی بر رابطه خاص  او با ریچی ست.
او حتی مدل مو و چهره ای را که در کودکی داشته، در بزرگسالی اش نیز حفظ کرده، گویی 
که هنوز در دنیای کودکی اش است و نه به لحاظ شخصیتی که د رواقع هنوز مسائل و 
دغدغه های آن دوره از زندگی اش برای او حل نشده باقی مانده. انگشت مصنوعی مارگو نیز 
مهر تأییدی بر روحیه ماجراجو و مرموز اوست و یادآور آن که او برای یافتن اصالت واقعی و 

خانوادگی خود تن به چه خطراتی داده است.
در واقع شخصیت های فیلم های وس اندرسون در ظاهر خود پر از نشانه هایی هستند که 
نشان دهنده وقوع اتفاقاتی در گذشته شان است، مانند قطار دارجیلینگ لیمیتد و باند و 

پانسمانی که فرانسیس در سراسر فیلم به سرش بسته است. 
در قطار دارجیلینگ لیمیتد فرانسیس و برادرانش در همه جا، از داخل قطار و کوچه 
بازارهای هند گرفته تا در بیابان ها و مراسم ختم، شبیه یکدیگر لباس می پوشند. درواقع ارتباط 
نزدیک این سه برادر، نمود بیرونی و ظاهری نیز یافته است. اما در عین حال تفاوت های 
ظریفی نیز با هم دارند. به طور مثال عصایی که فرانسیس همیشه با خود دارد تأکیدی  است 

بر آسیب پذیر بودن او. اگر به گریم و ظاهر این سه برادر در این فیلم توجه کنیم می توانیم 
بسیاری از نشانه هایی که در فیلم های اندرسون تکرار می شوند را بیابیم.

البته لباس ها تنها نشان دهنده گذشته یا ارتباط خانوادگی کاراکترها نیست، بلکه گاهی 
نشان دهنده عالقه آنها به تطبیق و یکی شدن با محیط پیرامون خود است. به طور مثال 
مکس فیشر در راشمور، که دبیرستان راشمور کعبه آمال اوست اما پی درپی در آن شکست 
می خورد -چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ عاطفی  همه جا و نه تنها در مدرسه، یونیفرم 
مخصوص مدرسه را به تن دارد. اما وقتی از راشمور اخراج می شود و هدف دیگری در زندگی 

می یابد دیگر آن ظاهر قبل را در او نمی بینیم.
وس اندرسون همیشه نشان داده که شیفته تقارن و هماهنگی است و این موضوع در طراحی 

لباس هایش نیز نمود بیشتری دارد.
در فیلم های وس اندرسون لباس های ست و هماهنگ چندین نفر با هم به وفور به چشم 
می خورد. و این مطلب خاص آن افرادی  است که سعی در به تسلط درآوردن اطرافیان خود 
دارند. به طور مثال چز تننباوم که به طرز بیمارگونه ای مراقب فرزندانش است و شدیداً اصرار 
دارد پسرهایش را در این وسواس متعصبانه خود همراه کند، دو پسر او عیناً گرمکن قرمزرنگ 

و مدل موهای او را کپی کرده اند.
این موضوع در زندگی در آب با استیو زیسو نمود بیشتری می یابد. چرا که همه باید 
لباس مخصوص تیم استیو زیسو را بپوشند؛ حتی پسر او که پیش از ملحق شدن به این تیم 

خلبان بوده، با عوض کردن لباس های خود گویی هویت خود را نیز تغییر می دهد.
در قلمرو طلوع ماه هم می بینیم که همه، کوچک و بزرگ، لباس مخصوص پیشاهنگی 
به تن دارند. و البته سوزی نیز با لباس خاص خود کاماًل از این دنیا دور است. وقتی او را در 
لباس حیوان بر  ای تئاتر عروسکی می بینم، ناخودآگاه به یاد مارگوی خانواده اشرافی 
تننباوم که او را هم در لباس عروسکی حیوان دیده بودیم می افتیم و آن روحیه آنارشیستی 

مشترک در هردو آنها برایمان تداعی می شود.
در فیلم های اندرسون تار و پود شخصیت ها با رشته های لباس هایشان در هم تنیده.

وس اندرسون در طراحی لباس و گریم فیلم هایش هیچ گاه از مد پیروی نکرده و البته همین 
موضوع به بی زمان بودن فیلم هایش کمک شایانی می کند. کارن پچ، طراح لباس او در 
فیلم های باتل راکت، راشمور و خانواده اشرافی تننباوم می گوید: »وس اندرسون 
همیشه می گفت دنبال خرید از مغازه ها نباشید، همه چیز را خودتان از نو بسازید«. علی رغم 
بی میلی او به مد و فشن او خود به یکی از الگوها در این عرصه  برای طراح لباس ها بدل 

شده. و کیست که بگوید او الیقش نیست؟
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نویـس  فیلم نامـه  و  کارگـردان  بصـری،  داستان سـرایی  اسـتاد  اندرسـون،  وس  
آمریکایـی اسـت کـه فیلم هایـش بـه واسـطه ی احساسـات هنـری منحصربـه فـرد 
وی شـناخته شـده اند. جهـان هـای مجلـل و پیچیـده ی او کـه پر از شـخصیت های 
عجیـب و غریـب هسـتند از او کارگردانـی متفـاوت می آفریننـد؛ کارگردانـی که تنها 
فیلـم نمی سـازد بلکـه هنـر می آفرینـد. مفهـوم هندسـی، طراحـی رنگـی منحصربه 
فـرد، شـخصیت ها و گفـت وگوهـای غیرعـادی، موقعیت های جـدی و در عین حال 
کمـدی و همچنیـن حـرکات خـاص دوربیـن عناصـر ویـژه ای هسـتند کـه همچون 
امضـاء ایـن کارگـردان باعـث می شـوند تـا مخاطـب بتوانـد آثـار او را در اولیـن 
نـگاه تشـخیص دهـد. طنـز فیلم هـای وس اندرسـون تنهـا از طریـق گفـت وگـو 
شـکل نمی گیـرد. عناصـر قابـل ذکـر دیگری هم هسـتند کـه باعث تمایـز آثار وی 
می شـوند و اثـر قابـل توجهـی بـر فیلم سـازان مشـتاق امـروز می گذارنـد. هنگامـی 
کـه مخاطـب بدیهیـات اولیـه را درک می کنـد، پیـدا کـردن جزئیـات ریـز دیگـر و 
ایجـاد ارتبـاط بیـن آنهـا سـهل و آسـان اسـت. عالوه بـر ایـن، مخاطب مـی تواند 
بـا آگاهـی بیشـتر نسـبت بـه نـکات فنـی کـه پیـش از ایـن نادیـده گرفتـه شـده 
بودنـد، شـخصیت ها و داسـتان های وی را بـه بهتریـن نحو درک کنـد. انتخاب های 
نامتعـارف اندرسـون کـه از سـبک منحصربـه فـرد وی نشـأت می گیـرد، مخالفین و 
موافقیـن بسـیاری دارد و وی را هـدف بررسـی های موشـکافانه تر قرار داده اسـت. 
در ادامـه سـه مؤلفـه ی فیلـم سـازی وس اندرسـون )تقـارن/ پالـت هـای رنـگ و 
الگوهـا/ قـاب بنـدی و تدویـن( را بـرای کمک بـه سینمادوسـتان، بـه منظور درک 

بهتـر آثـار وی مورد بررسـی قـرار خواهیـم داد.

در میـان المان هـای بصـری فیلم هـای اندرسـون، روش بسـیار موثـری وجـود دارد 
کـه بـه طـور مسـتقیم بـا ذهـن انسـان ارتبـاط برقـرار می کنـد و باعـث جذابیـت 
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بیشـتر آثـار وی مـی شـود. در مقابـل تکنیک هـای رایج تـر نظیر قانون یک سـوم، 
اسـتفاده ی وی از پرسـپکتیو متقـارن و یـا چشـم انداز یـک نقطه ای، معنادار اسـت. 
عـالوه بـر ویژگی هـای دیگـر، ماننـد دیالوگ هـای غیرمعمـول، ریتم آهسـته و تیم 
بازیگـری مشـخص، تقـارن نیـز از عناصـر مشـهود آثار وی اسـت. دیوید بـوردول، 
در ایـن بـاره مـی نویسـد: »تقـارن می تواند قاب هندسـی اسـتاتیکی را بـه اثر بدهد 
کـه در عیـن بـی احسـاس بـودن خاصیتـی کمیـک بـه وجـود آورد.« ایـن موضوع 
در آثـار اندرسـون بـه اثبـات رسـیده اسـت کـه در آن هـا تقـارن، فیلم را جـذاب تر 
و در عیـن حـال بـه شـکلی جالـب، نامتعـارف می گردانـد. در کنـار تمهیداتـی نظیر 
حرکـت دالـی دوربیـن، نماهـای موازی بـا رویـداد اصلی، نماهـای حرکت آهسـته، 
نمـای دیـد پرنـده )از بـاال( و حـرکات زوم ایـن و زوم اوت دوربین، دقت اندرسـون 

در خصـوص تقـارن یکـی از دالیلـی اسـت کـه سـبک وی را متمایز می سـازد.

1-1 نکاتی درباره ی سبک متقارن وس اندرسون:
الف( انسـان به طور طبیعی تقارن را دوست دارد: 

مغـز انسـان ذاتـا تقـارن را دوسـت دارد و همـواره اشـکال متقـارن برایـش جـذاب 
اسـت. قـدرت ایـن غریـزه چنان بـارز اسـت کـه از چهارماهگی بـرای انسـان قابل 
تشـخیص اسـت و بـه آن واکنـش نشـان می دهـد. تقـارن در طراحـی نوعـی میان 
بـر بـرای تاثیرگـذاری بیشـتر بـه حسـاب می آیـد و وجـودش اجتنـاب ناپذیر اسـت. 
بـه عـالوه ایـن موضـوع ممکن اسـت نشـان دهد که چـرا اندرسـون چنیـن پیروان 
وفـادار و متعهـدی دارد. اندرسـون مثـال جالبـی از چگونگـی درآمیختـن زیسـت 
شناسـی بـا هنـر بـه حسـاب مـی آیـد کـه ایـن ترکیـب چطـور می توانـد بـرای ما 

دوسـت داشـتنی بـه نظر برسـد.
 ب( تقارن باعث افزایش تمرکز می شـود:

هیـچ فرمـول جادویـی بـرای جلـب توجه بیننـده وجود نـدارد امـا اسـتفاده از تقارن 

تقارن، پالت رنگ و الگو  ها، قاب بندی و تدوین
الفبای وس اندرسونی

1. تقــارن
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ممکـن اسـت ایـن امـر را دسـت یافتنـی تـر گردانـد. بـه گفتـه ی دیویـد بـوردول 
نـوع پرسـپکتیو مرکـزی کـه اندرسـون از آن اسـتفاده مـی کند، سـبب می شـود تا 
چشـم بـه عناصـر اصلـی تصویـر توجـه کنـد یـا بـه عبارتـی، باعث می شـود شـما 
دقیقـا همـان جایـی را نـگاه کنیـد کـه کارگـردان می خواهـد. امـا اندرسـون کاری 
فراتـر از همـه ی این هـا را انجـام می دهـد. او چیـزی را بـه شـما ارائـه می دهـد که 
ارزش نـگاه کـردن را دارد. نمـای متقـارن بـه دو عنصـر نیـاز دارد تـا بتوانـد مؤثـر 
واقـع شـود: »یـک ترکیـب قـوی و یـک نقطه تمرکز چشـم نـواز«. وس اندرسـون 
ایـن امـر را بـا اسـتفاده از رنـگ هـای غنی، شـخصیت های جـذاب و اشـیاء عجیب 
و غریـب در نماهـای خـود بـه انجـام می رسـاند. بـرای دسـتیابی به امری شـبیه به 
ایـن، می بایسـت یـک نقطـه کانونـی ایجاد کنیـد که ارزش دیدن را داشـته باشـد و 

سـپس بـا اسـتفاده از تقـارن چشـم بیننـده را بـه سـوی آن هدایـت کنید.
ج( تقارن باعث خلق پرتره هایی بدیع می شـود:

بـا وجـود اینکـه قانون یک سـوم، اصلـی فراگیر اسـت و در حالت کلی یـک ترکیب 
متمرکـز و مسـتقیم، عالقـه بصـری را کاهـش می دهـد، بـا ایـن حـال اندرسـون 
بـر خـالف جهـت رودخانـه حرکـت می کنـد. بـوردول اینگونـه اسـتدالل مـی کنـد 
کـه سـبک اندرسـون می توانـد »رویکـرد بصـری نقاشـانه و قدرتمنـدی را ایجـاد 
کنـد کـه  ایـن حالـت سـکون باعـث انتقـال حسـی نظیـر آنچـه درون عکسـی بـا 
سـوژه ی ثابـت اسـت، می شـود«. اندرسـون همـواره عالقـه داشـت تـا نماهایـی 
پرجمعیـت را بـه تصویـر بکشـد؛ تصاویـر دسـته جمعـی شـاگردان مدرسـه در فیلم                      

قلمـرو طلـوع مـاه مثـال خوبی بـرای ایـن ادعا اسـت. 
د( تقارن باعث انتقال بهتر اطالعات می شـود:

تحقیقـات نشـان مـی دهنـد که هـر چه صورت یک شـخص متقـارن تر باشـد، آن 
را زیباتـر می انگاریـم. بخـش اعظمـی از ایـن امـر بـه این دلیل اسـت کـه تقارن از 
نظـر زیبایـی شناسـی، تعادلـی زیبـا و جـذاب را بـرای تصاویر بـه ارمغان مـی آورد. 
ایـن امـر تنهـا در جذابیـت تصویرخالصـه نمی شـود، بلکه سـرعت پـردازش درک 
مفاهیـم را نیـز افزایـش می دهـد. بـدون تقـارن ممکـن بـود بسـیاری از تصاویر در 
فیلـم هـای اندرسـون شـلوغ و یـا آشـفته بـه نظـر برسـند؛ امـا وی همیـن درهـم 

ریختگی هـا را بـه محـرک هـای دیـداری تبدیـل می کند، که بـه راحتـی قابل فهم 
بـوده و تأثیـری مانـدگار بـر جـا می گذارند.

2. پالت هـای رنـگ و الگوهـا
هنـگام تماشـای آثـار وس اندرسـون، بیننـده می توانـد بـه وضـوح درک کنـد کـه 
چـرا ایـن کارگـردان، بـه شـکلی خاص، منبـع الهـام بخـش بسـیاری از طراحان به 
حسـاب مـی آیـد. نکتـه ی قابـل تامـل این اسـت کـه وی با بـه کارگیـری متفاوت 
رنـگ هـا کـه در آثـارش بـه شـکل موتیـف درمی آینـد، توانسـته تفکـر خـود را به 
مخاطـب منتقـل کنـد. وس اندرسـون همـواره بـه مـا نشـان مـی دهد کـه در حال 
خلـق اسـت و عـالوه بـر آن مـا هـم همـراه  او، به واسـطه ی عکـس العمـل مان، 
در حـال خلـق هسـتیم. شـیفتگی اندرسـون نسـبت به رنـگ قرمز و زرد در سراسـر 
آثـار وی مشـهود اسـت. تـالش بـرای برجسـته سـازی رنـگ قرمز در فرش سـالن 
هتـل بزرگ بوداپسـت، رنـگ زرد چـادر در خانـواده ی اشـرافی تننباوم 
و یـا رنـگ  قرمـز پـرده پشـت ماکـس فیشـر، مثـال هایـی از ایـن عالقه هسـتند. 
بارزتریـن خصیصـه ماهیـت رنگـی اسـت کـه اندرسـون آن را انتخـاب کرده اسـت 
و از ایـن طریـق اثـر خـود را در نظـر مخاطـب باقی گذاشـته اسـت. تاثیـر رنگ در 
فیلمبـرداری وی بـارز اسـت، ازجملـه در فیلم  زندگی در آب با اسـتیو زیسـو 
کـه یـک طـرح دریایـی بـا مضمونـی پـر از سـایه هـای مختلـف آبـی و نارنجی را 
در بـر دارد و نیـز در آخریـن اثـر وی، هتـل بزرگ بوداپسـت، کـه در آن  رنگ 
هـای صورتـی روشـن و قهـوه ای کم رنگ غالـب می باشـند. عالوه بر ایـن، نوعی 
رنـگ و رورفتگـی و اشـباع در ایـن رنـگ هـا وجـود دارد کـه بـه طـرز واضحـی، 
بخـش دیگـری از تأثیـر پذیـری اندرسـون از دهه هـای 60 و 70 می باشـد و زیبایی 
شناسـی متمایـز وی را مشـهود می سـازد. چشـم تیز بین اندرسـون بـرای قالب های 
سـبکی و بـرای اسـتفاده ی حداکثـری از رنـگ ها، چـه در فرش یکنواخت و خسـته 
کننـده ای کـه زینـت بخـش کـف اتـاق نشـیمن خانـه تننبـاوم می باشـد، یا آبشـار 
سـیب های قرمـز و کوچکـی که تزئیـن گر لبـاس فلیسـیتی فاکس می باشـند، تأثیر 

بیشـتری نسـبت بـه دو مـورد قبلـی دارند. 
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او، ایــن دو ویژگــی را بــه خوبــی حفــظ کــرده اســت و در نماهایــی کامال متفــاوت در 
فیلم هایــی همچــون زندگــی در آب بــا اســتیو زیســو، قطــار دارجلینــگ 
لیمیتــد، خانــواده ی اشــرافی تننبــاوم و یــا قلمــرو طلــوع مــاه بــه طــور 
متنــاوب از آنهــا بهــره بــرده اســت. اندرســون در هتــل بــزرگ بوداپســت ایــن 
ــا می دهــد؛ او از چیدمــان غیرمتعــارف مبلمــان  ــری ارتق ــه ســطح باالت الگوهــا را ب
البــی هتــل و درختــان روی کوهســتانی کــه هتــل بــاالی آن قــرار دارد بــرای حفــظ  

جنــب و جــوش و طــراوت فیلــم خــود بهــره مــی بــرد.

3. قاب بندی و تدوین

1-3 قاب بندی به روش پالنیمتریک)مساحت سنجی( :

بـا اکـران هتل بـزرگ بوداپسـت، بسـیاری از منتقـدان بـه ویژگی هـای ترکیبی 
تکرارشـونده ای کـه بدیهـی تریـن آن هـا تقـارن دوجانبـه بـود، اشـاره کردنـد. چنین 
تقارنـی اغلـب بـا اسـتفاده از روش مسـاحت سـنجی بـه دسـت می آیـد و نتایجـی را 
ارائـه می دهـد کـه گاهی اوقـات از نتایـج حاصله توسـط اندرسـون پیشـی می گیرند. 
اندرسـون در سـال های اخیرایـن رویکـرد را بـه طـرز گسـترده ای مورد اسـتفاده قرار 
داده و تغییـرات متمایـزی را در آن بـه وجـود آورده اسـت. بارزتریـن نکتـه، متراکـم 
سـاختن افـراد در سـطوح الیه هـا، بـه جـای کشـیدن آن هـا در امتـداد یـک خـط         
می باشـد. ایـن امـر باعـث می شـود برخـی از تصاویـر، ماننـد پرتره های گروهـی و یا 
عکـس هـای یـادگاری دبیرسـتان به نظر برسـند که در آن هـا همه ی افراد بـا دقت هر 
چـه تمـام ژسـت گرفته اند. صحنه هایـی از دو فیلـم خانواده ی اشـرافی تننباوم و 
آقـای فاکس شـگفت انگیز مثال هایـی از ایـن نوع تصاویر هسـتند. اندرسـون با 
اسـتفاده از ایـن شـیوه، احساسـات ویـژه ای را انتقال می دهد؛ احساسـاتی شـبیه به این 
حـس کـه گویـی به عنـوان مخاطب از راه دور بـه یک جهان محصور نـگاه می کنیم و 
آن دنیـا هـم گاهـی اوقـات نگاهی به مـا می اندازد. همچنیـن نوعی کمدی کـه در آثار 
کیتـون، همسـایگان و ژنـرال بـه چشـم می آیـد. در واقع زاویـه عمـودی، می تواند 
خاصیـت هندسـی مضحکـی بـه تصویر بدهد. ایـن قاب بندی هـای ظاهرا سـاده اغلب 
دنیایـی از دوران کودکـی را بـه خاطـر مـا می آورنـد. درسـت همـان طـور کـه تاکشـی 
کیتانـو گانگسـترهایی کـه ماننـد پسـربچه های کوچـک رفتار مـی کنند را به ما نشـان 
مـی دهـد، قـاب اتـاق خانـه عروسـکی اندرسـون نیز باعـث می شـود که بزرگسـاالن، 
ماننـد اسـباب بـازی هایـی بـه نظر برسـند کـه مانند آیتـم هـای درون جعبـه جوزف 
کورنـل مرتـب شـده انـد. این سـبک، بـرای پیروان رئالیسـم جادویی سـبک مناسـبی 
اسـت و در آثـاری ماننـد زندگـی در آب بـا اسـتیو زیسـو و در قلمـرو طلوع 
مـاه، در کتـاب های تصویـری کـودکان انعکاس پیدا می کنـد. وس اندرسـون همواره 
در مـورد تصاویـر خـود بـا دقت تفکـر می کنـد و بینندگان حسـاس زیـادی را به توجه 
بـه آنهـا تحریـک کـرده اسـت. در اینجـا مسـئله ی مهـم تـر این اسـت که اندرسـون 

توانسـته در عیـن وفـادار مانـدن بـه این سـنت، نماهای متنوعـی را به مخاطـب ارائه 
دهـد. در ادامـه بـه توضیـح چگونگـی ایـن امـر و همچنین نحـوه ی برش ایـن نماها 

بـه یکدیگـر می پردازیم.
2-3 تنوع نماها و نحوه ی تدوین:

ابتـدا تدویـن را بررسـی مـی کنیـم. در مـواردی کـه هـر صحنـه تنهـا شـامل یـک 
نمـا )بـا انـدازه هـای مختلـف( می باشـد، ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه اندرسـون 
چگونـه توانسـته  در عیـن حـال کـه بـرش می زنـد، سـبک را نیز حفـظ کند؟ یـا باید          
همـه ی بـرش هـا محـوری باشـد )مسـتقیم رو بـه عقـب یـا جلـو(، یـا در غیـر ایـن 
صـورت بایـد تصویـر به نمـای نقطه نظـر فرد مقابـل کات بخـورد. ایـن کار می تواند 
شـامل بـرش 180 درجـه شـود، بـه چیزی کـه در نماهـای اولیه پشـت دوربیـن قرار 
دارد. بنابرایـن اگـر شـخصیت هـا در مقابـل یکدیگـر قرار دارنـد، دوربین بیـن آن ها 
جـا می گیـرد، بـه شـکلی که هـر یـک از شـخصیت ها از داخل لنـز و یا از بـاالی آن 
بـه شـخصیت دیگـر نـگاه می کنـد. در واقع، ایـن گزینه با شـیوه ی خطی کالسـیک 
180 درجـه یـا خـط فرضی، بین شـخصیت ها مطابقـت دارد. دوربین درسـت بر روی 
آن خـط قـرار می گیـرد. گذاشـتن دوربیـن روی محـور یـک تاکتیـک متـداول بـرای 
بـرش موضوعـی بـه حسـاب می آیـد، کـه ابتـدا فـردی را بـه مـا نشـان می دهـد که 
کـم و بیـش بـه دوربیـن نـگاه می کنـد و سـپس آنچـه وی از دیـدگاه خود مـی بیند 
را نمایـش مـی دهـد. روش دیگـر بـرش با زاویـه 90 درجـه به سـوی صفحه ی پس 
زمینـه یـا موقعیـت سـوژه ها می باشـد. اندرسـون در هتـل بزرگ بوداپسـت تمام 
ایـن گزینه هـای بـرش را اعمـال می کنـد. در چنیـن الگوهای برشـی، ترکیـب باعث 
می شـود کـه اکشـن در همـان نقطـه ی فوقانی قـاب، از یک نمـا تا نمـای دیگر نگه 
داشـته شـود. در نتیجه، چشـم خیلی سـرگردان نمی ماند. اندرسـون، گاهی در نماهای 
النـگ شـات از روش کالسـیک هالیوودی پیروی می کند؛ به شـکلی کـه برش ها در 
یـک ترکیـب خـارج از مرکـز در برابـر یکدیگر تعـادل پیدا می کننـد. یکـی از انتقادها 
بـه آثـار اندرسـون یکنواخـت بـودن نماهـای آن هـا اسـت، امـا اندرسـون توانسـته با 
روش هـای ابتـکاری تنـوع ایجـاد کنـد. یکـی از ابتکارها اسـتفاده از لنزهـای مختلف 
اسـت. اکثـر فیلـم سـازانی کـه از روش پالنیمتریـک اسـتفاده می کنند لنزهـای تله را 
مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد، کـه ایـن امـر باعث تخت شـدن تصویـر می شـود؛ اما 
اندرسـون لنزهـای زاویـه بـاز )اغلـب 40میلی متـری( را ترجیـح می دهد و ایـن باعث 
ایجـاد انحنـا در خطـوط افقـی می شـود؛ ماننـد برخـی تصاویـر فیلـم هـای اولیـه ی 
سینمااسـکوپ نظیر راشـمور و زندگی در آب با اسـتیو زیسـو. راه دیگری که 
اندرسـون از طریـق آن تصاویـر خـود را متفاوت می سـازد حرکت از زاویـه 180 درجه 
مـی باشـد. تـا زمانـی که قاب هـا هندسـه ی پالنیمتریک داشـته باشـند، می تـوان از 
پاییـن و یـا از بـاال بـه کنـش نـگاه کـرد. در ایـن مسـیر، دوربیـن دوبـاره 180 درجه 
در جهـت مخالـف حرکـت مـی کند. هتل بـزرگ بوداپسـت در برخـی صحنه ها 
بـا آشـنایی زدایـی کـردن از قـاب هـای کالسـیک تماشـاگر را به خنـده می انـدازد؛ 
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بـرای مثـال، صحنـه ای  کـه در آن تنهایـی فـرد را از نمـای نقطـه نظـر بـه تصویـر 
مـی کشـد و از کلیشـه ی اسـتفاده از نمـای النـگ و قـرار دادن آن فـرد در خـارج از 

مرکـز عبـور می کند.
3-3 نسبت  تصاویر:

نسـبت تصاویـر یکی دیگـر از ویژگی های بارز فیلم های وس اندرسـون اسـت که مخاطب 
او را مجذوب خود می کند. ایده اساسـی پشـت نسـبت های تصویر بسـیار سـاده است. این 
نسـبت معمـوال بـه شـکل دو عدد نشـان داده می شـود که به وسـیله ی یک نقطـه از هم 
جـدا شـده اند. بـه عنوان مثال، 3:4 یـا 16:9. در هر یک از ایـن موارد، عـدد اول به عرض 
صفحـه نمایـش، و عـدد دوم بـه ارتفـاع آن اشـاره دارد. بنابرایـن برای هـر 4 اینچ )یا 

سـانتی متـر( عـرض، 3 اینچ )یا سـانتی متر( ارتفـاع وجود خواهد داشـت.
تقریبـا تصاویـر تمـام فیلـم هـا بـا یـک نسـبت مشـخص بـه تصویـر درمی آینـد، اما 
اندرسـون در فیلـم  هتـل بـزرگ بوداپسـت  قـاب هـای داسـتان را در نسـبت 
بـزرگ  هتـل  اسـت.  کشـیده  تصویـر  بـه  مختلفـی   )aspect ratio( تصویرهـای 
بوداپسـت در چنـد دوره ی زمانـی قرار گرفته اسـت. اندرسـون برای زمـان نزدیک 
بـه حـال و دهـه ی 1980 ازنسـبت 1:85 اسـتفاده کـرده اسـت، زمانـی که نویسـنده 
دیـدار بـا صاحـب هتـل را بـه یـاد مـی آورد. مالقاتی کـه در دهـه ی 1960 صورت 
مـی پذیـرد، در ابعـاد 2:40 ارائـه مـی گردد، که نسـبت ابعـاد آنامورفیک به حسـاب 
می آیـد. داسـتان اصلـی، کـه در دهـه ی 1930 در حـال وقـوع مـی باشـد، در ابعـاد 
کالسـیک 1:37 3 ارائـه شـده اسـت. اندرسـون، بـا نهایـت ذکاوت، هـر دوره را بـا 
نسـبت تصویـری مشـخص نمایـش می دهـد کـه در همـان زمـان واقـع در فیلـم           
می توانسـت در فیلـم سـازی مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. اندرسـون شـیوه ی جالبی در 
ایجـاد عالقـه بصـری در قالـب 4: 3 پیـدا کرده اسـت. امـا چیزهایی جا افتـاده اند که 
ایـن موضـوع در مـورد هـر سـبک خاصی صـدق می کنـد. به طـور واضح، اندرسـون 
مقـداری از صمیمیـت موجـود در روش هـای زاویـه دار و روش هایـی کـه در مـورد 
نسـبت تصویـر کالسـیک سـخت گیـری کمتـری دارنـد را از دسـت می دهـد. ما به 
دیـدن افـراد از دیـد 3:4 عالقـه مندیـم. همچنیـن، مـا تصاویـر عمقی که بـه فضای 
پویـا و مـورب بازی هـا ببرندمـان را دوسـت داریـم. بخـش عظیمی از هنـر بصری در 
جهـت دسـتیابی بـه نوعـی پیـچ و تـاب و تعادل انعطـاف پذیرتـر و ظریـف تر تالش 
مـی کنـد. بـه غیر از سـازمان دهی فضای خـود در امتداد محورهای عمـودی و افقی، 
مـی توانیـد سـعی کنیـد که سـوژه هـا را به شـکل باظرافتـی در امتـداد قطرهـا قرار 
دهیـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه برخـی از سـینماگران قدیمـی اسـتدالل می کردند 
کـه ابعـاد نسـبت 4: 3 بـرای بدن انسـان مناسـب تریـن گزینه به شـمار می آیـد. این 

ابعـاد مـی توانـد آن را از هـر زاویـه ای بهتـر نشـان دهند.
وس اندرسـون در مصاحبـه بـا مجلـه فیلـم میکر درباره تعویض نسـبت هـای تصویر 

در فیلـم هتـل بزرگ بوداپسـت توضیحاتی داده اسـت:
فیلـم میکـر: نکتـه ی جـذاب دیگـر در مـورد ایـن فیلـم هتـل بزرگ بوداپسـت، 

تغییـر نسـبت های تصویر اسـت، زمانی کـه از 1:85 بـه 1:33 می رویـد. تغییر ارتفاع 
تقریبـا شـبیه به آی مکـس بود. 

اندرسـون: کاری کـه مـن نمی خواسـتم انجـام دهـم، این بود کـه نمی خواسـتم فیلم 
بـه طـور ناگهانـی کوچـک تر شـود. بنابرایـن، در آغـاز فیلم، همـه اطراف او سـیاه و 
سـفید بـود. مـا در واقـع شـروع فیلـم را کمـی کوچـک کردیـم. امـا چند سـال قبل، 
هرگـز قـادر بـه انجـام آن نبودیـم. هنگامـی کـه باتل راکت را سـاختیم، بخشـی از 
بحثمـان معطـوف بـه ایـن جملـه بـود کـه، »شـاید مـا مـی توانسـتیم آن را در ابعاد 
آکادمـی انجـام دهیـم«، اما بـا تماشـاخانه ها و آپـارات هـای آن زمان، نمی توانسـتید 

آن کار را بکنیـد. امـا اکنـون، می توانیـد.
فیلـم میکـر: و اینکـه چـرا مـی خواسـتید آن اثـر را در نسـبت تصاویـر متفـاوت بـه 

تصویـر بکشـید؟
اندرسـون: خـوب انگیـزه ی اولمـان ایـن بـود کـه ایـن کار را تمامـا در ابعـاد آکادمی 
بـه انجـام برسـانیم و پـس از آن ایـن پرسـش همیشـگی پیش آمـد که، »خـوب، آیا 
می خواهیـم قسـمتی از آن سـیاه و سـفید بـه انجـام برسـد؟ روشـمان بـرای نمایـش 
فواصـل دوره هـای زمانـی چیسـت؟« و فکـر کـردم کـه بهتریـن روش ایـن بـود که    
می توانـم از تکنواسـکوپ ها بهره ببـرم.  لنزهای آنامورفیک تکنواسـکوپ واقعا عجیب 
و غریـب هسـتند. اگـر شـما بـه برخـی از قـاب هـای ایسـتایی از این نـوع نماهـا نگاه 
کنیـد، لبـه هـای آنهـا بسـیار تـار مـی باشـند. مـن فکـر می کنـم آن ها بـا ایـن لنزها، 
وسـترن اسـپاگتی می سـاختند. بنابرایـن مـن بـه این فکـر افتادم کـه از آنها اسـتفاده 
کنیـم تـا بخـش هـای مختلـف را به فیلـم های مختلـف بدل سـازیم. اما پـس از آن 
هـم فکـر می کـردم کـه در آن زمان عادت داشـتیم تصاویـر را با نوارهای سـیاه رنگ 
در بـاال و پاییـن قـاب ببینیـم و در هـر حال جـواب هم مـی داد. و اینکه من همیشـه 
ایـن شـکل آکادمـی )فرمـت مربعی( را دوسـت داشـته ام؛ فیلم های قدیمـی را به یاد 
مـن مـی آورد. فیلم مـا رنگـی اسـت، و رالف فینس در آن بـازی می کند، امـا نوع نگاه 

مـن شـبیه بـه همان نگاهی اسـت کـه به همفـری بـوگارت دارم.
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مند  عالقه  فیلم  یک  این  به  شما  آثار  میان  از  که  دالیلی  از  یکی 
دارد،  ما  جهان  به  نسبت  را  درک  بیشترین  که  است  این  هستم، 
همچنان  که  حالی  در  سیاسی؛  اجتماعی-  هم  و  تاریخی  نظر  از  هم 
از  قبل  بدانم  میخواستم  شماست.  ذهن  بی همتای  جهان  از  بخشی 
به  شدن  وارد  تصور  بگیرید،   الهام  زویگ  استفان  آثار  از  که  این 

چنین پروژه ای را داشتید؟
نبوده  فیلمی  ساخته ام.  داشتم،  سر  در  را  ساختنشان  فکر  که  فیلمهایی  تمامی 
از  زنجیره  همان  از  ادامه ای  هم  یکی  این  و  نسازم.  و  باشم  داشته  را  فکرش  که 
کارهایی است که انجام داده ام، و به این خاطر است که در آن برهه از زمان که 
فکرم  تمام  می دانید؟  بودند.  جالب  برایم  ماجراها  این  می نوشتم  را  فیلم نامه  این 

به اروپا بود.
 

مصاحبه کننده: آر.کرت اوسنالند
  مترجم: امیرحسام واثقی
amirhesamvaseghi@yahoo.com 

و همه ی اینها در پی آشنایی با آثار زویگ رخ داد؟
خب، بله. فکر میکنم این هم بخشی از آن بوده. من آثار زویگ را میخواندم، در 
گونهای  به  میکردم؛  مطالعه  را هم  مکانی  و  زمانی  نظر  از  مشابه،  آثاری  آن  کنار 
را مطالعه  آثار  این  اوقات فکر میکنم که  اما گاهی  میافتند.  اتفاق  با هم  انگار  که 
با تمام وجود درکشان میکنم. شاید به همین خاطر است  از آن جهت که  میکنم، 
که آثار من این گونه ذهن مخاطب را درگیر میکند؛ و شاید بی آنکه بدانم، خودم 

را به سوی این جنس آثار متمایل میکنم.

میدیدی  زیرا  بود؛  بیشتر  برلین  در  فیلم، مخصوصاً  تماشای  جذابیت 
اسامی  به  مجار،  یک  احتماالً  یا  آلمانی  بیننده ی  یک  چگونه  که 
اشخاص و مکانهای غیرواقعی در زابروکا، واکنش نشان میداد. این 
عکس العمل ها، از نظر ملی و جهانی، چقدر برای شما متفاوت بودند؟ 

چگونــه
هتـل بزرگ بوداپست

 انـدرسـون، 
بـزرگ شــد !

از وس اندرســون میتــوان بــه عنــوان یکــی از مشــهورترین فیلمســازان صاحــب ســبک یــاد کــرد. جــوری کــه میتــوان گفــت تمامــی ســینما دوســتان، چــه طرفــداران ســفت و 
ــد. درام-کمدی هــای ســرد و  ــارش نمی گذارن ــرای تماشــای آث ــد؛ حتــی اگــر وقتــی هــم ب ــی جــدی نیســتند، کارهــای او را تحســین می کنن ســخت و چــه آن دســته کــه خیل
ــه  ــد و در ایــن حیــن حساســیت های او آنقــدر واضــح و دقیــق هســتند کــه حتــی بیننده هــای کــه در حیــن خندیــدن ب ــا و دســتیافتنی دارن بیحــس او جاذب هــای روشــن، زیب

ــد . ــا را احســاس کن ــد آن ه ــم می توان ــاق افتاده اســت ه ــای اتف ماجراه
کارهــای اندرســون عطــر و بــوی خــاص خودشــان را دارنــد. در تصاویــر فیلمهــای او همــه چیــز مرتــب اســت، گویــا همــه چیــز بــه شــکلی خــاص و کامــاًل منظــم چیــده شــده اند. 

و تمامــی این هــا نشــان دهنــده ی ایــن امــر هســتند کــه او یــک هنرمنــد واقعــی و صاحــب ســبک اســت . 
بــا تمــام ایــن اوصــاف هیچوقــت طرفــدار پروپــا قــرص او نبــوده ام. امــا ایــن بــار، بــا هتــل بــزرگ بوداپســت بــه وجــد آمــدم. یــک روایــت نــه چنــدان پیچیــده کــه از زبــان 
چندیــن شــخصیت فیلــم بازگــو می شــود و تــا پایــان بیننــده را، بــا قصــه ای جــذاب کــه در ســرزمینی خیالــی بــه نــام زابــروکا اتفــاق می افتــد، در جایگاهــش زندانــی می کنــد . 
اولیــن بــار بــا اندرســون در فســتیوال فیلــم برلیــن مالقــات کــردم. زمانــی کــه هتــل بــزرگ بوداپســت جایــزه ی خــرس نقــره ای را از آن خــود کــرد. ایــن بــار بــا او در ســوهو 
-منهتــن- مالقــات داشــتم و بــا او مشــتاقانه راجــع بــه هتــل بــزرگ بوداپســت کــه الهــام گرفتــه از نوشــته های نویســنده ی اتریشــی، اســتفان زویــگ بــود صحبــت کــردم. 
در ایــن مصاحبــه، او تجربیاتــش بــرای ســاخت ایــن اثــر، ریــز و درشــت جزییــات آن و تــا شــیرین ترین قســمت صحبت هایــش کــه راجــع  بــه زیبایــی و دقــت در کارهایــش بــود 

را بــا مــن در میــان گذاشــت . 
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پیدا  ارتباط  داشتید،  فیلم  خورد  باز  از  که  انتظاری  با  چگونه  این،  و 
میکند؟

میدونی، زیاد بهش فکر نمیکنم. بیشتر به این فکر میکنم که چطور قراره بگذره. 
میگذرد؟  خیر  به  خوشبختانه  یا  باشد  فاجعه ای  است  قرار  این  آیا  که  میکنم  فکر 
موقع  هیچ  واقعًا  و  ندارم.  هم  آن  از  بیشتر  توقعی  و  میکنم  را  تالشم  نهایت  من 
ما  فیلم  برلین  در  و  شد؛  خواهد  بهتر  دیگری  از  یک  کدام  که  کنم  فکر  نمیتوانم 
افتتاحیه ی  شب  اکران  معمواًل  من  تجربه ی  طبق  بود.  جشنواره  افتتاحیه ی  برای 
اوقات  ما  باشد.  جالب  هم  خیلی  اگر  حتی  نیست،  جالب  چندان  جشنواره  یک 
آن  و  ایست.  فوق العاده  انسان  بسیار  برلین(  جشنواره  )دبیر  دایتر  داشتیم.  خوشی 
شب، اکران هیجان انگیز فیلم، همراه با افتتاحیه ی جشنواره بود. در شب افتتاحیه 
تماشا  برای  را  فیلمی  آنها  فیلمی؛  هر  برای  می کنند  پیدا  حضور  زیادی  مردم 
است  ممکن  آنها  کردهاند.  پیدا  حضور  افتتاحیه  برای  فقط  و  نکرده اند  انتخاب 

دولتی  یا  پشتوانه ای سیاسی  با  یا حتی  باشند  کرده  پرداخت  پولی  به جشنواره  که 
موقعیتی  تنها  من  برای  و  ندارد  جالبی  فضای  چنان  باشند، پس  کرده  پیدا  حضور 
بود که میتوانستم فیلم را در اروپا ببینم . آخرین ساخته ام قلمرو طلوع ماه را در 
جشنوارهی کن دیدم و پس از آن دیگر با هیچ جمعی از بینندگان آن را ندیدم! و 

ندارم. از چگونگی نمایش فیلم ها  اطالع چندانی  اخیراً 
حضور  هیجان  و  پرشور  خودتان  قول  به  اکران،  آن  زمان  در  من 
دریافت  خوبی  بسیار  بازخوردهای  فیلم  که  می آمد  نظر  به  و  داشتم 
کرده، به خصوص از طرف اروپایی ها که شوخی های به خصوصی را 

بودند. فهمیده 
این طور بود؟ جالبه. 

تقریباً  که  است  هموار  چنان  فیلم  ترتیب  به  و  مرتب  ساختار 
را  کتاب  که  داریم  دختری  فیلم  ابتدای  در  حتی  است.  نامحسوس 
میخواند. پس الیهی چهارمی هم وجود دارد. چرا روایت قصه را به 

آن شکل درآوردید؟

این  دادن  نشان  برای  قدیمی  نوع قصه گویی  است. یک  زویگ  آن شیوه مختص 
که این شخص قصه را برای این شخص میگوید و ما قصه را میبینیم! اما زویگ 
کوتاهش  داستان  در  بارها  و  بارها  او  میدهد.  انجام  را  کار  این  خاصی  طریق  به 
تا به مخاطب، پیش  انجام میدهد  را  این کار  او همیشه  این کار را تکرار می کند. 
به نوعی یک حالت فکری  آمادگی بدهد.  را وارد قصه ی اصلی بکند،  او  اینکه  از 
یا یک مود به خصوصی ایجاد میکند و من به گونه ای از لحاظ ادبی این شیوه را 
انجام میدهد. تنها یک  را  این کار  او در کتاب مواظب ترحم باش  دوست داشتم. 
جوانتر  نویسنده  که  می دهد  نشان  را  قصه  از  قسمتی  و  است  نویسنده  از  مقدمه 
مالقات  او  با  که  شخصی  این  میدهد.  رخ  اتفاقاتی  و  میبیند  را  شخصی  و  است 

میکند و بازگشت به زمان را به خوبی در این کتاب جلوه میدهد.
 آیا در نظر داشتید که نوع خاصی از روایت قصه ایجاد بشود؟ و این امر 
چگونه میتواند راه را برای تفسیر و توضیح بیشتر برای فیلم باز بگذارد؟

بله، فکر میکنم معمواًل، ممکن است که به اون وضوح تا به حال به خودم نگفته 
باشم، و به گونه ای دارم با این موضوع کنار میام. اما در این مورد مخصوصًا قصدم 
این بود که مثل یک کتاب باشد. و فکر میکنم که در بخش جود ال / اف.موری 
حرف  طبیعی  که  انگار  میزنند.  حرف  کتاب  یک  همانند  گونهای  به  قصه،  ابراهام 
تو  به  راجع  خودم  از  که  کنم  اعتراف  »باید  مثل:  میگویند  چیزهایی  آنها  نمیزنند. 
پرسش کردم.« چیزی به این شکل. میدانی، این جمله ترتیب بندی درستی ندارد 
ایده همین  که  میکنم  فکر  و  است  نوشته شده  که  است  استناد چیزی  کاماًل  ولی 
بوده که حس قصه را برسانم. و به آن شکل که در دهه ی 30 صحبت می کردند، 
فیلم  یک  حس  به  من،  و  میزنند  حرف  تندتر  بسیار  و  نیست  قصه  از  بخشی  در 

میدهم. ربطش  قدیمی 
 

در انتهای فیلم، شخصیت اف.موری ابراهام )بنا  به برداشت من( از 
گوستاو به عنوان انسانی یاد میکند که گویا خارج از زمان خودش 
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برقرار  تنگاتنگ  ارتباطی  حس  این  با  آیا  که  پرسیدم  شما  از  برلین  در  بود.  شده  متولد 
مورد  در  پس  نکردم«.  برقرار  نزدیکی  ارتباط  شخصه  به  »خیر،  دادید:  پاسخ  و  میکنید؟ 
تمامی  اگر  که  می کنم  فکر  اوقات  گاهی  می گویید؟  چه  فیلم هایتان  در  ها  بچه  شخصیت 
بچه های فیلمهایتان را در کنار هم بگذاریم، می توانند بخشی از همان خانواده ی بی روح 

و سردمزاج وس اندرسون باشند.   
نمی دانم. به همان اندازه که فکر می کنم همه شان در یک مجموعه زیبا خواهند بود، احساس میکنم که هر 
کدام جداگانه زیباترند. اما بچه ی این فیلم، تونی ریولوری، تمام دنیا را گشتیم تا پیدایش کنیم و زمانی که 
پیدایش کردیم با خودم گفتم خودش است! همانی که دنبالش می گشتم. او شخصی است که میتوانست در 
باشد. چشمان بسیار درشتی دارد و کاماًل حواسش جمع است. میدونی،  باستر کیتون نقشی داشته  فیلم های 
او  است.  اما همیشه حواسش جمع  ندارد  برای گفتن  نمی زند. حرفی  فیلم حرف  از سکانس های  بسیاری  در 
بازیگران  که  کاری  نیست.  خودکار  و همیشه  است  غریزه  کرد یک  که  کاری  و  است  بی تجربه  بازیگر  یک 
تعلیم دیده و کار بلد انجام می دهند؛ در لحظه می مانند و فرو می روند؛ مهم نیست چه اتفاقی می افتد. او به 

شکل خودکار این کار را انجام داد و ما اوقات فوق العاده ای را با او گذراندیم.

هم  فیلم  این  در  اشخاص  کردن  تند صحبت  به  و  میزنید،  قدیمی حرف  فیلمهای  از  دائماً 
فیلمنامه  به  فیلم هایتان  فیلمبرداری  صحنه ی  در  چیزها  از  خیلی  که  میدانم  داشتید.  اشاره 
کاماًل نزدیک است، به خصوص در این فیلم که بازیگران نیاز به مهارت استفاده ی واژگان 
کردن  بدل  و  رد  و  متقابل  تأثیر  چگونگی  از  مثال  یک  میتوانید  رالف.  خصوص  به  دارند 

حرف ها با رالف یر در این سکانس ها بزنید؟
تنها چیزي که من به رالف می گفتم این بود که: رالف تندتر! و رالف می گفت احساس می کنم از این تندتر 
و  بگو!  تندتر  پس  باشه،  میتونه  هم  تندتر  می کنم  فکر  می گفتم  جواب  در  من  و  می رسد.  نظر  به  نامفهوم 
رالف می گفت: باشه سعی ام را می کنم. این بحث معمواًل اتفاق می افتاد، ولی میدونی، رالف بیانی بسیار قوی 
بازیگران دیگر فقط  دارد به طوری که می تواند خیلی سریع صحبت بکند و شما باز هم متوجه بشوید. اکثراً 
بکند و هر  بارها می تواند تکرار  و  بارها  بازیگری است که  رالف  انجام می دهند، ولی  را  این تکرارها  چندبار 

اینجور نیست.  باشد. و هرکسی  بار بهتر 

از  بود، که چگونه  برای هتل  و تحقیقات  درباره اش بحث کردیم جستجو  موضوع دیگری که 
هتل های مختلف بازدید کردید و با خدمه و کارکنان آن حرف زدید. مجموعاً، از آن جهت که 
وقت زیادی را صرف اقامت در هتلهای مختلف کردید، میخواهم بدانم که این تجربیات اقامت در 

هتل های مختلف چه تأثیراتی در شکل گیری فضای هتل بزرگ بوداپست در ذهن شما داشتند؟

گذاشته  تأثیری  فیلمنامه  نوشتن  روند  روی  است  ممکن 
باشد، به این دلیل که هتلی که ما در فیلم نشان می دهیم، 
براساس  دارم،  من  که  احساسی  است.  گذشته  به  مربوط 
کتاب ها و فیلم ها و گذراندن اوقاتی در اروپا و به خصوص 
نتیجه  این  به  مرا  هتل ها،  از  قدیمی  عکس های  دیدن 
امروز  از  متفاوت  کاماًل  به شکلی  هتل ها  از  که  می رسانند 
نسبت  منتقدانه  نگاه  فقط  مورد  این  البته  می شد،  استفاده 
به این موضوع ندارد. بسیاری از صحنه های فیلم در هتل 
اتفاق می افتد و به نظر من شکل و شمایل البی هتل به 
شکل و منظور خاصی طراحی شده است. در آن دوران در 
بخش های مختلف البی صندلی های زیادی دیده می شد، 
البی  در  را  روز  تمام  معمواًل  مردم  زمان  آن  در  که  چون 
هتل  البی  داخل  به  زدن  قدم  از  پس  یا  می کردند  سپری 
صحبت  و  نشینی  هم  به  درآنجا  را  ساعت ها  و  آمدند  می 
کردن می گذراندند. یادم می آید که به شهر کاووری واری 
سینمایی  فستیوال  که  بودم  کرده  سفر  چک  جمهوری  در 
بسیار بزرگ و پرطرفداری برپا می شود. وقتی به این شهر 
و  میبینی  چشم  به  را  قدیمی  زندگی  روش  میکنی،  سفر 
از  میتوان  عجیبش  های  جاذبه  از  و  میشوی،  آشنا  آن  با 
آب های معدنی نام برد که در دماها و خاصیت های مختلف 
هستند و مردم آن ها را می نوشند و باور دارند که هر کدام 
دلنشین  و  جذاب  منظره ی  از  پر  شهر  این  دارد.  خاصیتی 
گذشته اش  با  و  درآمده  مدرن  شکل  به  حال  البته  است. 
فرق دارد، اما باز هم در میان این تغییرات که ممکن است 
قدیمی  چیزهای  خیلی  کند،  عوض  را  شهر  ظاهر  خیلی 
وجود دارد و با دیدن این چیزها میتوانی نوع زندگی مردم 

این شهر را ببینی و حس کنی.

ــتیاق  ــور و اش ــان پرش ــک انس ــوان ی ــه عن ب
ــی  ــب ب ــک ترکی ــارن و ی ــت و تق ــرای ظراف ب
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ــکانس  ــم؛ از س ــی کن ــوال کوتاه ــن س ــیدن ای ــم در پرس ــص، نمیخواه ــب و نق عی
ــم؛ دو  ــال اســتفاده میکن ــوان مث ــه عن ــرو و گوســتاو در قطــار ب اولیــن درگیــری زی
ضربــه ی محکــم، دو بینــی خونــی و دو نــگاه مضطــرب و دردمنــد. میتوانیــد واضــح 

ــتید؟   ــت هس ــارن و دق ــور تق ــر اینج ــدر درگی ــرا اینق ــه چ ــد ک ــان کنی بی
ــزی کــه در  ــودن و انتقــال دادن اســت. چی ــرای واضــح ب ــم روش مــن ب ــم. فکــر میکن ــًا نمیدان دقیق
طــول ســال ها آموختــه ام ایــن اســت کــه هنگامــی کــه در حــال فیلمبــرداری سکانســی هســتی کــه 
میخواهــی صــاف و بــه اصطــالح تمیــز از آب در بیایــد، نبایــد چیــزی برایــت مهــم باشــد. پــس مــن 
در بســیاری از مــوارد بیــش از حــد واضــح هســتم. ولــی معمــواًل در جاهایــی کــه زیــاد کات نداریــن، 
کمــی بــه حواســم اســتراحت می دهــم، و در سکانســی کــه مثــال زدیــد بایــد همــه چیــز ســر جایــش 
باشــد تــا آن چیدمــان و نظــم و ترتیــب بــر ســکانس حاکــم باشــند. البتــه ایــن وســواس معمــواًل بــه 
ــوع شــدید آن یــک جــور خوددرماندگــی اســت کــه ایــن ترتیــب برایــش  شــخصیت بســتگی دارد، ن
ــم  ــم مه ــم برای ــب و نظ ــور ترتی ــن ج ــری ای ــاظ بص ــن از لح ــه م ــم ک ــر می کن ــت. و فک ــم اس مه
اســت. امــا وقتــی بحــث بــه بازیگــران میرســد، بــه انرژی شــان بســتگی دارد کــه چگونــه شــخصیت 

ــا آرام اســت.  ــه ای آشــفته و ن ــه گون ــرداری ب ــه ی فیلم ب ــد. صحن ــده میکنن را زن

بـه خاطـر دارم زمانی که »آقای فاکس شـگفت انگیز« سـاخته شـد، بسـیار خشـنود 
بـودم، چـون کـه وس اندرسـون باالخـره یـک فیلـم انیمیشـن سـاخته بود. آیـا باز 
هـم ایـده ای جدید که وابسـته بـه زیباییشناسـی باشـد در ذهـن دارید کـه بخواهید 

کنید؟  امتحانـش 
راسـتش نـه. بـه تنهـا چیـزی که فکـر میکنم فیلم اسـت. ولـي ایـده ای برای یـک فیلـم دارم، ایده اي 
کـه... راسـتش نمیخواهـم االن راجـع بهـش صحبـت کنـم ولـی ایدهـای نزدیـک و مرتبـط بـه هتـل 
بـزرگ بوداپسـت اسـت. بـا یـک روش شـدت یافتـه در امر سـازماندهی یـک فیلـم سـینمایی. این 
فقـط یـک نکتـه ی کوچـک بـود. نمی خواهـم بگویـم کـه یک ایـده  ی آوانـگارد اسـت، ولی چنـان دور 

هـم نیسـت، اگـر بـه عمل برسـد، اگـر اتفـاق بیافتـد، خواهیـد دید. 

بیشتر به این فکر میکنم که 
چطور قراره بگذره. فکر میکنم 
که آیا  این قرار است فاجعه 

ای باشد یا خوشبختانه به خیر 
می گذرد؟ من نهایت تالشم 
را می کنم و توقعی بیشتر از 

آن هم ندارم.

منبع: 

مجله ی اسلنت
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ــت  ــف اهمیـ ــای مؤلـ ــرای انگیزه هـ ــوز بـ ــه هنـ ــتند کـ ــی هسـ ــای اندکـ ــر کارگردان هـ ــال حاضـ در حـ
ـــخیص کار  ـــه تش ـــادر ب ـــان ق ـــدن اثرش ـــا دی ـــادی، ب ـــینماروی ع ـــک س ـــه ی ـــانی ک ـــد. کس ـــی قائل ان فراوان
آنهـــا می باشـــد. این طـــور کـــه بـــه نظـــر می رســـد، در ایـــن دســـته کســـی کـــه دارای ســـبک بصـــری 
متمایـــزی اســـت، بیشـــتر مـــورد توجـــه منتقـــدان قـــرار می گیـــرد.  در دهـــه ی اخیـــر شـــاید بتـــوان بـــه 
ـــبک و  ـــن س ـــرض گرفت ـــا ق ـــو ب ـــرد. تارانتین ـــاره ک ـــون اش ـــون و وس اندرس ـــم برت ـــو، تی ـــن تارانتین کوئنتی
ـــی  ـــتفاده از زیبای ـــا اس ـــون ب ـــم برت ـــت. تی ـــده  اس ـــود را آفری ـــینمایی خ ـــان س ـــف، زب ـــای مختل ـــتعارات ژانره اس
شناســـی شـــبه گوتیـــک مصالـــح خـــود را رنـــگ می دهـــد و اندرســـون نیـــز بـــا بهره بـــردن از جریـــان 
اصلـــی ســـینما بـــه خلـــق جهـــان خـــود می پـــردازد. در ایـــن بیـــن مقایســـه ی ســـبکی دو کارگـــردان 
ـــای  ـــن، کاراکتره ـــتان های دور از ذه ـــتفاده از داس ـــد اس ـــراوان، مانن ـــترکات ف ـــود مش ـــل وج ـــه دلی ـــر، ب اخی
ـــه،  ـــاس و صحن ـــی لب ـــگ در طراح ـــه رن ـــه ب ـــردازی، و توج ـــر نورپ ـــز ب ـــده، تمرک ـــت کاری ش ـــی و دس طراح
بـــرای ورود بـــه جهـــان فیلم سازی شـــان بســـیار راه گشاســـت. جهان هایـــی کـــه در نـــگاه اول شـــبیه بـــه 
ـــد داد. ـــان  خواه ـــا نش ـــه م ـــکه را ب ـــری از س ـــا، روی دیگ ـــدوکاو در آنه ـــا کن ـــند ام ـــر می رس ـــه نظ ـــم ب ه
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اولیـــن مفهومـــی کـــه بـــا شـــنیدن نـــام برتـــون 
و اندرســـون بـــه ذهـــن می رســـد، فانتـــزی و 
تخیـــل اســـت. چـــرا کـــه فانتـــزی از اصلی تریـــن 
ــد.  ــان می باشـ ــده ی آثارشـ ــش برنـ ــر از پیـ عناصـ
ایـــن وجـــه مشـــترک، در آثـــار هـــر یـــک از ایـــن 
ــد.  ــدا می کنـ ــاوت پیـ ــردان، کیفیتـــی متفـ دو کارگـ
ریشـــه ی فانتـــزی در آثـــار برتـــون بـــه عالقـــه ی 
وی در دوران کودکـــی بـــه ســـینمای وحشـــت 
ــینه ی  ــور پیشـ ــن طـ ــا و همیـ ــیک، هیوالهـ کالسـ
او در طراحـــی و تصویرســـازی بـــر می گـــردد. 
برتـــون شـــخصیت ها، اشـــیا و لوکیشـــن هایش 
را نـــه بـــا تغییـــر در واقعیـــت موجـــود، بلکـــه بـــا 
تخیـــل خـــود بـــه طـــور کامـــاًل نـــو، می آفرینـــد. 
فیلم هـــای او آمیـــزه ای از فانتـــزی و وحشـــت 
هســـتند کـــه در قالـــب اشـــکال تیـــره و ترســـناک 
تجســـم  غیرعـــادی  و  عجیـــب  ظاهـــری  در  و 
ــدید و  ــای شـ ــتفاده از نورهـ ــا اسـ ــد. او بـ می یابنـ
ـــص  ـــای خال ـــتفاده از رنگ ه ـــا اس ـــم و ب ـــای ک نوره
در کنـــار رنگ هـــای ناخالـــص، کنتراســـت بصـــری 
قدرتمنـــدی در اغلـــب تصاویـــرش پدیـــد مـــی آورد. 
مثـــاًل در آلیـــس در ســـرزمین عجایـــب بـــا 
ـــه  ـــل توج ـــی، مح ـــای رنگ ـــن تضاده ـــتفاده از ای اس
ــر  ــلوغ و پـ ــدی شـ ــه ترکیب بنـ ــن آن همـ را در بیـ
هـــرج و مـــرج، مشـــخص می کنـــد. او از شـــیوه ای 
مشـــابه در ســـایر فیلم هایـــش از قبیـــل چارلـــی 
بیتـــل  شکالت ســـازی،  کارخانـــه ی  در 
ــتفاده  ــی وی اسـ ــای پـ ــس و ماجراهـ جویـ
می کنـــد. امـــا نبایـــد ایـــن جهـــان رنگارنـــگ 
را بـــاور کـــرد چـــرا کـــه در پشـــت ایـــن تصاویـــر 
شـــگفت انگیز شـــاد، جهانـــی تـــرس آور و تاریـــک 
وجـــود دارد. در فیلم هـــای او هـــر چقـــدر چیـــزی 

فانتـــزی، واقعیـــت، رئالیســـم جادویـــی
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ـــه  ـــبیه ب ـــن، ش ـــتاپ موش ـــم اس ـــن فیل ـــان او در ای ـــد. روش بی ـــرار می گیرن دوم ق
ـــان  ـــا جه ـــار ب ـــن ب ـــه ای ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــت ب ـــارش اس ـــه آث ـــان او در بقی بی

ـــم. ـــر و کار داری ـــن س ـــگ انیمیش رنگارن
ــای  ــدن در فضـ ــرق شـ ــه غـ ــا را بـ ــن کارگردان هـ ــر دو ایـ ــوان هـ ــاید بتـ شـ
شـــخصی متهـــم کـــرد امـــا آنچـــه کـــه در کارشـــان الیـــق قدردانـــی اســـت، 
ــد. در نتیجـــه خرده گرفتـــن بـــه  ــای تماتیـــک ثابـــت می باشـ جســـت و جوهـ
ـــراب  ـــی از اع ـــردی، محل ـــبک ف ـــان از س ـــن کارگردان ـــد ای ـــش از ح ـــروی بی پی
نـــدارد چـــرا کـــه ایـــن موضـــوع تنهـــا زمانـــی بـــه عنـــوان نقطـــه ضعـــف 
ــط  ــط و فقـ ــی فقـ ــا ارزش کارگردانـ ــتاوردهای بـ ــه دسـ ــود کـ ــرح می شـ مطـ
ــا پیـــش  ــند. وس اندرســـون تـ در همیـــن یـــک مـــورد خالصـــه شـــده باشـ
از آقـــای فاکـــس شـــگفت انگیـــز بـــه شـــدت بـــا واکنـــش منتقدیـــن 
ــای  ــتفاده از ویژگی هـ ــا اسـ ــر بـ ــار دیگـ ــک بـ ــون یـ ــود؛ »اندرسـ ــه بـ مواجـ

ــفید  ــردم سـ ــراری، روی مـ ــک تکـ ــای تماتیـ ــابق و خصیصه هـ ــری سـ تصویـ
پوســـت ثروتمنـــد متمرکـــز شـــده اســـت«. درســـت اســـت کـــه او در همـــه ی 
فیلم هایـــش زیاده روی هـــای مؤلفانـــه دارد امـــا اصـــاًل عجیـــب نیســـت کـــه از 
زمـــان تولیـــد قطـــار دارجیلینـــگ لیمیتـــد بارهـــا در زمینه هـــای ســـاختار 
منســـجم و متراکـــم و شـــخصیت پردازی عالـــی در فیلمنامـــه و تصویـــر، مـــورد 
ـــی از  ـــب حاک ـــر غال ـــه تفک ـــود اینک ـــا وج ـــت. ب ـــرار گرفته اس ـــدان ق ـــه منتق توج
ـــش  ـــم ارزش و پی ـــبک، ک ـــک س ـــرار ی ـــرار و تک ـــرار و تک ـــه تک ـــت ک ـــن اس ای
ـــذاب و  ـــتانی ج ـــان داس ـــتای بی ـــرار در راس ـــن تک ـــرد ای ـــا کارب ـــت، ام ـــاده اس پاافت

ارزشـــمند، بســـیار اهمیـــت دارد.
در پایـــان بایـــد گفـــت کـــه تمامـــی مـــوارد ذکـــر شـــده وس اندرســـون را از 
تیـــم برتونـــی دیگـــر بـــودن، نجـــات داده اســـت. البتـــه مســـلمًا آثـــار او بـــه 
دلیـــل وجـــود شـــباهت، بـــا آثـــار برتـــون قابـــل مقایســـه اند امـــا دقیقـــًا در 
ـــان  ـــا بی ـــون ب ـــت، اندرس ـــده  اس ـــون گم ش ـــم برت ـــه تی ـــا ک ـــتان، آن ج ـــیر داس مس

ــد. ــدا می کنـ ــش را جـ ــود، راهـ ــبک خـ ــا سـ ــه بـ ــتان هایی آمیختـ داسـ

از اهمیـــت باالتـــری برخـــوردار باشـــد، عجیب تـــر نیـــز تصویـــر می شـــود. در 
ــم،  ــاس، گریـ ــی لبـ ــخصیت ها، طراحـ ــادی در شـ ــت غیرعـ ــش طبیعـ فیلم هایـ
مخصوصـــًا آرایـــش موهـــا، و همـــه چیـــز، مثـــل بیتـــل جویـــس و ادوارد 
ــار او  ــوان در آثـ ــاید بتـ ــع شـ ــد. در واقـ ــوج می زنـ ــی مـ ــت قیچـ دسـ
واژه ی فانتـــزی را بـــا واژه ی غیرعـــادی جایگزیـــن کـــرد. داســـتان غیرعـــادی، 

ــادی. ــرداری غیرعـ ــادی و فیلم بـ ــه ی غیرعـ ــادی، صحنـ ــخصیت غیرعـ شـ
ـــار او را  ـــی آث ـــی حت ـــت دارد. برخ ـــه در واقعی ـــون، ریش ـــزی وس اندرس ـــا فانت ام
ـــیا  ـــل گارس ـــار گابری ـــا آث ـــرده و ب ـــدی ک ـــه بن ـــی طبق ـــم جادوی ـــبک رئالیس در س
ـــی در آب  ـــود در زندگ ـــزی موج ـــال فانت ـــرای مث ـــد. ب ـــه می کنن ـــز مقایس مارک
ـــک  ـــه های رمانتی ـــا ریش ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــم جادوی ـــو رئالیس ـــتیو زیس ـــا اس ب
ـــراوان  ـــابهش ف ـــی مش ـــان واقع ـــه در جه ـــخصیتی ک ـــور ش ـــود. حض ـــان می ش بی
ــود و یـــک  ــه رو می شـ ــه روبـ ــوادث غیرمترقبـ ــا یـــک ســـری حـ اســـت و بـ
ســـری اعمـــال ناشـــناخته انجـــام می دهـــد و عنصـــر پیش برنـــده ی داســـتان، 
ـــوع  ـــرو طل ـــزی در قلم ـــور فانت ـــور حض ـــت. همین ط ـــک اس ـــری رمانتی عنص
مـــاه، ســـطحی از تخیـــالت اســـت کـــه در جهـــان واقـــع رخ نمی دهـــد امـــا 
غیرقابـــل وقـــوع نیـــز نیســـت. در آثـــار او یـــک عنصـــر واحـــد بـــه عنـــوان 
فانتـــزی در فیلـــم، ارائـــه نمی شـــود؛ بلکـــه مجموعـــه ای از عوامـــل مختلـــف 
کـــه اغلـــب ریشـــه در داســـتان دارنـــد، وارث فانتـــزی هســـتند. بـــرای مثـــال 
آنچـــه کـــه فانتـــزی اندرســـون را در محتـــوا و اثرگـــذاری، انـــرژی احساســـی 
و تخیـــالت بصـــری متمایـــز می کنـــد، حضـــور عنصـــر ماورالطبیعـــه و یـــا بـــه 
قولـــی مذهبـــی اســـت. او از رنگ هـــای اغـــراق آمیـــز در طراحـــی صحنـــه و 
ـــگ و...  ـــار زرد رن ـــگ، قط ـــی رن ـــل صورت ـــد هت ـــد، مانن ـــتفاده می کن ـــاس اس لب
. اغـــراق در شـــخصیت پردازی، انتظـــار مخاطـــب از فانتـــزی را بـــاال می بـــرد؛ 
ـــل  ـــن عام ـــی رود و همی ـــر نم ـــتان فرات ـــد داس ـــب از ح ـــون اغل ـــل اندرس ـــا تخی ام
باعـــث می شـــود تـــا حضـــور تخیـــل داســـتانی او بـــرای مخاطـــب باورپذیـــر 
ـــختی  ـــه س ـــادی ب ـــان ع ـــه در جه ـــت ک ـــزی اس ـــون چی ـــزی اندرس ـــردد. فانت گ
رخ می دهـــد امـــا وقـــوع آن چنـــدان دور از ذهـــن هـــم نیســـت. در حقیقـــت 
ـــرد.  ـــو ک ـــت و ج ـــود جس ـــت موج ـــد در واقعی ـــون را بای ـــزی اندرس ـــای فانت پایه ه
فانتـــزی او از جنســـی بـــاور پذیـــر اســـت. ماننـــد پایـــان بندی هـــای ســـانتی 
ـــد  ـــگ لیمیت ـــار دارجیلین ـــت، قط ـــزرگ بوداپس ـــل ب ـــتی در هت مانتالیس
و قلمـــرو طلـــوع مـــاه. ریشـــه های فانتـــزی اندرســـون را بایـــد در غـــم 

ـــرد. ـــدا ک ـــی پی ـــود در زندگ موج
وس اندرســـون و تیـــم برتـــون هـــر دو در خلـــق جهانـــی مملـــو از تخیـــالت، 
بســـیار ُپـــر کار هســـتند. اندرســـون داســـتان خـــود را از دریچـــه ی لنـــز و بـــا 
ــق  ــای خلـ ــه جـ ــون بـ ــه برتـ ــی کـ ــد، در حالـ ــف می کنـ ــبک پردازی تعریـ سـ
ـــس از  ـــی پ ـــات در آن یک ـــه اتفاق ـــازد ک ـــازی می س ـــن ب ـــتانی، زمی ـــای داس فض
دیگـــری رخ می دهنـــد. پی گیـــری خـــط داســـتانی در آثـــار برتـــون از آنجایـــی 
ـــش، کار  ـــع در فیلم های ـــان وقای ـــاز و پای ـــل آغ ـــخیص مح ـــه تش ـــت ک ـــوار اس دش
ـــوات  ـــر و اص ـــم کاری از تصاوی ـــله قل ـــا آش ش ـــون ب ـــار برت ـــت. در آث ـــانی نیس آس
ـــا  ـــار او ب ـــع در آث ـــده اند. در واق ـــرورش داده نش ـــدان پ ـــه چن ـــتیم ک ـــه رو هس رو ب
ســـطح اول داســـتان پردازی یعنـــی طـــرح مواجـــه هســـتیم. طرح هایـــی خـــام 
ـــند.  ـــو می کش ـــو و آن س ـــن س ـــه ای ـــوات ب ـــر و اص ـــط تصاوی ـــن را توس ـــه ذه ک
در برابـــر فیلم هـــای برتـــون، مرتـــب بـــا ایـــن پرســـش دســـت و پنجـــه نـــرم 

می کنیـــم کـــه منظـــور چیســـت؟ هـــدف کـــدام اســـت؟
ـــری  ـــه باالت ـــتان دارای درج ـــون، داس ـــار اندرس ـــه در آث ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــه  ـــز ک ـــگفت انگی ـــس ش ـــای فاک ـــال در آق ـــرای مث ـــت. ب ـــت اس از اهمی
بـــر اســـاس داســـتانی بـــا همیـــن عنـــوان از رولـــد دال ســـاخته شـــده اســـت، 
ـــه  ـــبکی در درج ـــارب س ـــوده و تج ـــوردار ب ـــه اول برخ ـــت درج ـــتان از اهمی داس

        وس اندرســون و تیــم برتــون هــر دو در خلــق جهانی 
ــون  ــتند. اندرس ــر کار هس ــیار پُ ــالت، بس ــو از تخی ممل
ــبک پردازی  ــا س ــز و ب ــه ی لن ــود را از دریچ ــتان خ داس
ــه جــای خلــق  ــی کــه برتــون ب تعریــف می کنــد، در حال
ــات  ــه اتفاق ــازی می ســازد ک ــن ب فضــای داســتانی، زمی

ــد. ــری رخ می دهن ــس از دیگ ــی پ در آن یک
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عجایـب  سـرزمین  در  وس  مـاه:  طلـوع  قلمـرو 

سـخن ریچـارد بـرودی ایـن اسـت که »مولـف یک برند نیسـت«. نظـر مـن البته این 
اسـت کـه ایـن امر همیشـه صـادق نبـوده و امکان برند شـدن یـک مولف وجـود دارد. 

کـه البتـه لزوماً چیـز بدی هم نیسـت. 
وس اندرسـون سـبکی بـرای خـود تعریـف کـرده کـه در عین دقـت و ظرافـت خاصی 
کـه در آن می بینیـم، در جامعـه مـدرن صنعتـی آمریکایـی بـه خوبـی جـا افتاده اسـت. 
کـه البتـه مخالفـان خود را نیـز دارد، ولـی در خاص بودن سـبک وی هیچگونه شـکی 
نیسـت. هتل بزرگ بوداپسـت  احتماال شـاخص تریـن نمونه از امضـای رنگارنگ 

اندرسـونی در پـای فیلم هـای او می باشـد. 
هـر نظـری کـه در مـورد کارهـای اندرسـون دارید، نظـر من بر این اسـت که بررسـی 
فیلـم قلمـرو طلوع مـاه می تواند نکته هـای جالبی در مـورد تالیف و ابداع سـبک، در 

فرهنـگ امـروزه ی فیلم برای ما داشـته باشـد. 

دنیاهای عروسکی
مولـف سـینمایی معموال با یـک ُتن خـاص، روش خاص و تم مکرر خـاص منحصر به 
خـود شـناخته می شـود. تالیف البته نشـانه های ملموس تـری فراتر از این هـا دارد. یکی 

از ایـن نشـانه ها تمایل بـه خلق دنیای داسـتانی متمایزی از عرف معمول می باشـد. 
اگـر دنیـای داسـتانی مولـف همـان »چه« قضیه باشـد، طـرح داسـتان و نحـوه روایت 

سـینمایی بـه »چگونگـی« قضیه می پـردازد. 
روشـن اسـت کـه هیـچ مولفـی نمی توانـد مطلقـا منحصر بـه فرد باشـد، هـر مولفی با 
قواعـد و مقـرارت رایـج در ایـن صنعـت کار می کنـد. برای مثـال، بسـیاری از فیلم های 
مسـتقل آمریکایـی درسـت ماننـد فیلم هـای هالیـوودی، نقـش اولـی هـدف گـرا دارد. 
قلمـرو طلـوع ماه نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. سـام و سـوزی قصـد دارند با 
هـم باشـند، و ایـن هدف نیـروی محرکه پشـت تمامـی اتفاقـات درون فیلم می باشـد. 
اندرسـون و همـکار فیلم نامـه نویسـش رومـان کاپـوال  در اینجـا حتـی بـه مـا فرمول 
کالسـیک عشـاق را می خورانند، عشـاقی کـه به زور اجتمـاع و دیگران از هـم دور نگه 

داشـته شـده و در نهایـت بـا هـم بـه دل طبیعت وحشـی فـرار می کنند. از سـوی دیگر 
فیلـم هماننـد بسـیاری از فیلم هـا، چندین داسـتان خطـی را همزمان دنبـال می کند: در 
ایـن فیلـم مـا شـاهد چنـد رابطه مـوازی یعنـی رابطه ایـده آل عاشـقانه بین سـوزی و 
سـام و رابطـه کهنـه و کمرنـگ پـدر و مـادر سـوزی هسـتیم، همچنین گوشـه هایی از 
ابـراز عالقـه بیـن بکـی تلفنچی و سرپیشـاهنگ نیز در داسـتان گنجانده شـده اسـت. 
در خانواده اشـرافی تننباوم و زندگی در آب با اسـتیو زیسـو مـا تا حدودی 
شـاهد دنیاهـای موازی هسـتیم، ولی قلمرو طلـوع ماه بارزترین نمونـه در این زمینه 
می باشـد. داسـتان فیلـم در جایـی بـه نـام تـرا اینکوگنیتـا  شـکل می گیـرد، دسـته ای 
جزیـره خیالـی کـه احتمـاال در قسـمت بـاالی سـاحل آتالنتیـک واقـع شـده انـد. نام 
جزیـره نخسـت یعنی »نیـو پنزانس« یـادآور دنیـای فانتزی گیلبـرت و سـولیوان برای 
ماسـت. در ایـن مکان تعدادی سـرخ پوسـت خیالی)چیک چاهـا( زندگی کرده و دسـته 
خاکـی همـان دسـته پیشـاهنگ پسـرها بـوده کـه بـه جـای نشـان هنـر، مـدال های 
موفقیـت بـه آنهـا اهـدا میشـود. شـکل لبـاس هـا در نماهایـی بسـته و بـا جزئیاتی به 

سـبک اندرسـون نشـان داده میشوند. 
قسـمت هایـی از داسـتان توسـط یـک راوی جن-ماننـد تعریـف شـده کـه اطالعـات 
خوبـی از گذشـته، حـال و آینـده دارد. ایـن راوی یـاد آور جادوگـر قصه های افسـانه ای 
یـا شـاعری آوازه خوان اسـت. سـپس کتاب هـای نسـبتا بزرگسـاالنه ای را می بینیم که 
سـوزی همیشـه همـراه خـود دارد. ایـن کتاب هـا تخیلی بـوده ولی بـا واقعیـت اعمالی 
کـه در فیلـم شـاهد آن هسـتیم قرابـت زیـادی دارنـد. کتاب هـا و جزئیـات لبـاس فرم 
پسـرها همانند گرامافون باطری خور سـوزی و شیشـه نوشـیدنی سـام، تماماً نشـان از 
گذشـته ای دور داشـته و همیـن جزئیات هسـتند که دنیـای مینیاتوری اندرسـون را ذره 

ذره می سـازند. 

متـرجم: پگـاه صیـادی
 pegah.sayadi@gmail.com



91.

کتابهـای سـوزی بـه مـا یـادآوری می کننـد کـه نیوپنزانـس هماننـد دیگـر دنیاهـای 
داسـتانی اندرسـون، رنـگ و بـوی کودکـی دارنـد. صحنه آغازیـن فیلم یک خانـه را به 
تصویـر می کشـد کـه شـباهت زیادی بـه خانه های عروسـکی پر از اسـباب بـازی دارد. 
تمامـی سـکانس های دورنمـا لجبـازی بچـه گانـه ای بـا قوانیـن گرانـش دارنـد، ایـن 
لجبـازی در صحنـه هایـی که نشـان دهنـده تیر های کاشـته شـده در کنار کانـال بوده 
و نیـز در نمـای خانـه هـای درختـی پـر ارتفاعـی که پسـرها سـاخته انـد، بـه اوج خود 

. میرسد
در ایـن فیلـم تـا چشـم کارمی کنـد، کودکـی می بینیم. موسـیقی آغـاز فیلـم آهنگی از 
برایتـون بـوده کـه توسـط سـه بـرادر کوچـک بـر روی گرامافـون پخش می شـود. در 
طـی فیلـم نیز موسـیقی بزرگسـاالنه ای که بـرای کودکان اجرا شـده به گوش میرسـد. 

رسوم شیرین
غلظـت بـاالی کودکانـه نیوپنزانس، هماننـد دیگر دنیاهای سـینمایی مـن درآوردی، بر 
تئـوری مـن کـه در »روش هالیـوودی« در مـورد آن صحبت کـردم، صحـه می گذارد. 
مدتهاسـت کـه فیلم سـازان، فیلـم خـود را با جزئیاتـی پر می کننـد که فقط با تماشـای 
دوبـاره آنهـا مخصوصـا بـا فرمـت دی وی دی)کـه بـه مـا اجـازه نگـه داشـتن فیلم و 
بررسـی یـک فریـم را می دهـد( قابل کشـف هسـتند. جزئیـات فیلـم از نظر موسـیقی 
در تماشـای یـک بـاره فیلـم قابـل دریافـت هسـتند، و یـا شـاید خوره های سـینما جلد 
کتابـی کـه از پوسـتر »سـالم بر غم« سـائول بـس اقتباس شـده اسـت را در یک نگاه 

تشـخیص دهند. 
ولـی بسـیار غیـر محتمـل اسـت کـه در نـگاه اول متوجه شـویم اسـتمپ روی پسـت 
کارتـی که سـام برای سـوزی می فرسـتد، شـباهت زیـادی بـه »فرمانده پیـرس« دارد.

و در بخـش پایانـی هم می بینیم که سـام تمامی نشـان های موفقیتی که در پیشـاهنگ 
داشـته را از روی پیرهـن برداشـته ولـی همچنان گل سـینه ای که مادرش بـه او داده را 

بـر روی یونیفـرم جدیـدش به عنوان پلیس جزیره نگه داشـته اسـت. 
برخـی ایـن دنیـای پشـت و رو را مزخـرف، کـم مایـه، لـوس، بچگانـه، تصنعـی و یـا 
افراطـی می داننـد. بـه نظـر مـن ولـی از فیلـم زندگی در آب با اسـتیو زیسـو به 
بعـد نحـوه روایـت ادبـی فیلم های اندرسـون بسـیار بـه ادبیات جیمـز بـری و جی.کی.

چسـترتون نزدیـک شـده اسـت. ایـن دو نویسـنده تـالش کردند بـا وارد کـردن دنیای 
کودکانـه بـه ادبیاتشـان، به واقعیت کسـل کننـده زندگی، رنـگ و لعابی تازه ببخشـند. 
در بیشـتر مواقـع البتـه تالش سـینمای مـدرن بـرای کادربندی ایـن دنیای زیبـا به بن 
بسـت میخـورد. قلمـرو طلوع ماه در ابتدای پاییز شـروع می شـود و خانواده سـوزی 
در مکانـی بـه اسـم انتهـای تابسـتان زندگـی می کنند. برعکـس دیگر دنیاهـای خیالی 
مـدرن، ایـن داسـتان به شـخصیت هایش اجازه میدهـد که در دنیایی به شـدت نزدیک 

به رویاهایشـان بیدار شـوند. 
در راسـتای موتیـف کودکانـه قلمـرو طلـوع ماه، طـرح داسـتان نوعی داسـتان جن 
و پـری مـدرن قلمـداد می شـود. یـک بچـه یتیـم بـا یادگاری هایـی کـه از پـدر و مادر 
برایـش مانـده بـه دل دنیـای بـی رحم فـرار می کند. پرنسـس محبوس در قلعـه هم در 
افـق های دور چشـم انتظار ناجی خود نشسـته اسـت. زوج عاشـق پیـش از زدن به دل 
خطـر بـا هـم نامه نـگاری می کنند. سـپس نجـات یافتـه و اجازه ایـن را پیـدا می کنند 

کـه در کنار هـم بمانند. 
اندرسـون همیشـه از چیـدن قطعـات جداگانـه کنار هـم لذت برده اسـت، ترتیـب دادن 
قطعـه هـای بـزرگ و واضحـا مرتبـط از طـرح هـای داسـتان کنـار هـم، شـیوه مـورد 
عالقـه وی از فیلـم سـازی اسـت. در قلمـرو طلـوع ماه ایـن قطعات بـه روش ها و 
قسـمت های غیرمعمولـی تقسـیم شـده انـد، کـه البته ایـن امر امضـای اندرسـون پای 

ایـن فیلـم را پررنـگ تـر می کند. 
در آغـاز گمـان مـا بر این اسـت که می توانیـم فیلـم را از روی اتفاقات معمـول روز به روز 
پیگیـری کنیـم. در روز دوم سـپتامبر سـال 1965، سـام بدون اجازه دسـته پیشـاهنگی را 
تـرک کـرده و سـوزی نیز وسـایلش را جمـع و از خانه فرار میکند. در روز سـوم سـپتامبر، 
زوج عاشـق با افرادی که در جسـتجوی آنها هسـتند درگیر شـده و آنها را دور میزنند تیر 
انـدازی، تفنـگ هوایی، قیچی و سـپس بر سـاحل تیدال چـادر زده و یـک روز کامل را با 

هـم می گذراننـد. در روز چهارم سـپتامبر، دسـتگیر شـده و از هم جدا می شـوند.

ولـی در همان شـب توسـط بچه هـای پیشـاهنگ فراری داده شـده و همگی به سـوی 
نیولبنان می روند. »ازدواج نمادین« سـوزی و سـام در روز پنجم آنها را به جزیره سـنت 
جـک وود کشـانده و همـان روز گرفتـار طوفان می شـوند. قبـل از اینکه از کلیسـا خارج 
شـوند، کاپیتـان شـارپ آنهـا را نجـات داده و سرپرسـتی موقـت سـام را قبـول می کند. 
ایـن چهـار روز بـه صـورت اتفاقـات شـبانه روزی به اسـتثنای چنـد مورد نمایـش داده 
می شـوند، یکـی از ایـن اسـتثناها صحنـه ای اسـت کـه سرپیشـاهنگ در حـال ضبـط 
صـدای خـود می باشـد. اتفاقات بخـش پایانی فیلـم در تاریخ دهم اکتبـر روی می دهند. 
حرکـت عرضـی روز  بـه  روز جریـان فیلـم نیز قطعـه بندی شـده اسـت. در حقیقت روز 
اول در سـه زمـان مختلـف و بـا تغییـر در روایـت فیلـم به ما نشـان داده می شـود. ابتدا 
مـا سرپیشـاهنگ را در حـال انجـام وظیفـه و چـک کـردن دسـته می بینیـم، تصویـر 
بعـدی کاپیتـان شـارپ بـوده و سـپس همگـی آن هـا در جسـتجوی سـام بـه تصویـر 
کشـیده می شـوند. بعد ازینکه سرپیشـاهنگ با اندوه تمام شـرح وظایـف روزانه را ضبط 
می کند)بـه امیـد اینکـه فردا روز بهتری باشـد(، اندرسـون تصویر را به سـام، که در حال 

فـرار درون قایـق دزدیسـت، کات می کند. 
شـاید بـا خـود تصـور کنید که ایـن تصاویر از پدال زدن سـام مربـوط به روز بعد باشـد، 
ولـی در حقیقـت زمـان این صحنه صبـح روز دوم سـپتامبر یعنی زمان واقعی فرار سـام 
اسـت. از ایـن جـا بـه بعـد مـا سـام را دنبـال می کنیـم کـه در میـان چمنزار با سـوزی 
مالقـات کـرده و اولیـن روز از فرارشـان بـا یکدیگـر آغـاز می شـود. سـپس بـه نمـای 
جلوتری از شـب همان روز برده می شـویم که آقای بیشـاپ سـوزی را برای شـام صدا 

کـرده و متوجـه فـرار او می گردد. 
صـد البتـه بخـش مربـوط بـه روز دوم سـپتامبر از شـرحی که مـن اینجـا دادم پیچیده 
تـر اسـت. وقتـی سـام و سـوزی به سـر قرار خـود در چمنـزار می رسـند، ایـن صحنه با 
فـالش بکـی بـه اولیـن دیـدار آنها یعنـی یک سـال پیشـتر، کات می شـود. بعدتـر نیز 
شـاهد صحنـه ای از خانـواده بیشـاپ هسـتیم کـه توسـط یـک فـالش بک بـه یافتن 

نامه هـای عاشـقانه سـوزی به سـام توسـط آقای بیشـاپ، کات میشـود. 
اندرسـون پیـش زمینـه داسـتان فـرار ایـن دو را به شـکل مـوازی تعریف میکند. سـام 
توسـط دیگـر پسـران بـی سرپرسـت ولـی بزرگتـر خانه بیلینگسـیل هـا کـه در آن به 
عنـوان فرزنـد خوانـده زندگـی میکنـد مـورد آزار و اذیـت قـرار گرفتـه، و سـوزی هـم 
از دسـت والدیـن و هـم کالسـی هایـش بـه تنـگ آمـده اسـت. در پایان بخش سـوم 
اتفاقـات روز دوم سـپتامبر، تمامـی المـان های اصلی این دراما برای مخاطب مشـخص 

شـده اند. 
ایـن دو فـالش بک تفصیلی درسـکانس های بعـدی باالخص در صحنـه درگیری آنها 
بـا بچـه های پیشـاهنگ، باعث میشـود که ما با سـام و سـوزی بیشـتر همـزاد پنداری 

کرده و نگرانشـان باشیم.
پـس از دسـتگیری زوج آقای بیشـاپ قسـم می خورد کـه تمام تالش خـود را برای دور 
نگـه داشـتن سـوزی از سـام بـه کار خواهـد گرفـت. در این میـان اتفاق بدتر آن اسـت 
کـه کاپیتـان شـارپ متوجـه می شـود کـه احتمـاال زندگـی در نوانخانه و شـوک تراپی 
در انتظـار سـام اسـت. ایـن امر به دفـاع کاپیتـان از ایـن زوج و نجات آن هـا در بحبوبه 

درگیـری هـا منتهـی می گردد. 
بـا بـاال گرفتـن درگیری، فیلم سـکانس هـای دل انگیزی از غـروب چهارم سـپتامبر و 
طلـوع پنجـم سـپتامبر را جلـوی دیـدگان ما بـه تصویر می کشـد. در طول شـب تمامی 
کسـانی که در این درگیری نقش داشـته اند، سـوزی و مادرش، سـام و کاپیتان شـارپ، 
خانم و آقای بیشـاپ، و سرپیشـاهنگ، عمیقا در حال بررسـی اتفاقات رخ داده هسـتند. 
دسـته پیشـاهنگ پسـرها در خانـه درختی جمع شـده و به ایـن نتیجه می رسـند که در 
مـورد سـام غیرعادالنـه رفتـار کرده اند و نقشـه ای بـرای کمک به این زوج می کشـند. 

ایـن تصمیم گیری نقطه اوج داسـتان اسـت. 
در صبـح آخریـن روز، سـام و سـوزی بهم برگردانده شـده و آماده اجرای مراسـم ازدواج 
نمادیـن خـود هسـتند. تنهـا چیزی کـه این داسـتان کم دارد طوفانیسـت کـه همه چیز 
را بهـم ریخته)حتـی بـا صاعقـه نوعـی شـوک درمانـی بـه سـام داده( و یـا شـاید همه 
چیـز را سروسـامان بخشـد. ایـن فصـل از فیلم، نمایی از یـک دنیای واقعی تر را نشـان 
می دهـد کـه با طرح اکشـن داسـتان به خوبی گـره خورده اسـت. سرپیشـاهنگ دوباره 
بـر سـر پسـت خود بازگشـته و عکـس بکـی را جایگزین تصویـر کاپیتان پیـرس کرده 
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اسـت، سـام یـک پـدر خوانـده جدیـد دارد و میتوانـد هـر روز بطـور پنهانـی با سـوزی 
مالقـات کند. 

نیروی جادویی دوربین چشمی
روایـت یعنـی در اختیار گذاشـتن لحظـه به لحظه اطالعـات از وقایع جـاری، که جوابیه 

ایسـت بـر این سـئوال: چه کسـی و در چه زمانـی، چه چیـزی می داند؟
یـک نمونـه سـاده: در ابتدای فیلم سـوزی یـک نامه در جعبـه یـادگاری خانوادگی پیدا 
میکنـد. وی نامه را برداشـته، به ایسـتگاه اتوبوس رفتـه و آن را می خواند. وقتی خواندن 
نامـه بـه پایـان می رسـد سـوزی با عزمی راسـخ کـه در چهره اش مـوج میزد بـه ما زل 

زده و نامـه را درون یـک جعبه کفـش می اندازد. 
محتـوای نامـه چـه بـود؟ در حیـن روایـت داسـتان مـا چیـزی در مـورد محتـوای نامه 
نمی شـنویم کـه ایـن امـر به شـدت حـس کنجـکاوی را در مـا برانگیختـه و نیـز ما را 
بـرای چندیـن سـکانس بعد، یعنـی زمانی که آقای بیشـاپ محتوای نامـه را لو می دهد؛ 
آمـاده می کنـد: ایـن آخریـن نامـه سـام و تاریـخ قـرار مدارشـان اسـت. بخـش روایـی 
داسـتان ایـن پنهانـکاری را بـه شـدت بـه رخ مخاطـب می کشـد: از طـرز نگاه سـوزی 

می تـوان اصـرار وی بـر محرمانـه بـودن نامـه را فهمید. 
برخـالف سـکانس نامـه کـه در لـو دادن اطالعـات خساسـت بـه خـرج می دهـد، تـور 
سـیاحتی خانـه در سـکانس آغازیـن فیلـم نـکات بسـیاری را شـرح میدهـد، کـه البته 
مـا هنـوز بـه جایی از داسـتان نرسـیده ایم کـه توانایی فهـم آنهـا را بطور کامل داشـته 
باشـیم. ایـن امـر در سـکانس هـای کوتاهی کـه از قیچی هـا و نماهای مختلـف از نیو 
پنزانـک مشـاهده می کنیـم نیـز صادق اسـت، البته ما نمـای عمودی از چمدان سـوزی 

بـه همـراه نـگاه دزدگی گربـه اش در ایـوان خانـه را داریم. 
ایـن نمـا بعدتریعنـی زمانـی کـه مـا می فهمیـم سـوزی آمـاده فرار کـردن اسـت، معنا 

می یابـد. 
پروسـه روایـی فیلـم موجب تحرک اسـتایل فیلم از نظـر دیداری و شـنیداری می گردد، 
ایـن پروسـه مرتبـا ما را به سـمت پیشـگویی اتفاقات فیلم به هر شـکلی سـوق میدهد. 

دوربیـن چشـمی سـوزی را بـه عنـوان مثـال در نظر داشـته باشـید. در ابتـدای فیلم ما 
سـوزی را در حـال نـگاه کـردن به اطـراف از درون ایـن دوربین می بینم ولـی هیچ ایده 
ای از منظـره ای کـه وی در حال بررسـی آن اسـت نداریم. سـوزی به چـه نگاه میکند؟ 
بـه زودی میفهمیـم کـه سـوزی از قـرار و مدارهای عاشـقانه مادرش با کاپیتان شـارپ 

دارد.  خبر 
وقتـی کـه مـا بـا ایـده ایـن دوربیـن چشـمی خـو گرفتیـم. اندرسـون می توانـد از این 
وسـیله بـرای نشـان داده تصاویـری خاص اسـتفاده کند. در چمنـزار ما سـام را از درون 
ایـن دوربیـن میبینیـم و ناخودآگاه فـرض را بر ایـن می گذاریم که سـوزی در حال نگاه 

کـردن بـه اوسـت، حتـی اگـر نمایی از سـر سـوزی در حال انجـام این عمـل نبینیم. 
در نتیجـه ایـن تصویـر از سـام، نمـای چشـم انـداز مـورد نظر ما بـوده که در سـکانس 

های پیشـین کمبـود آن حس میشـد. 
ولـی در اوج درگیری هـا، هنگامـی کـه سـام بـرای برداشـتن ایـن دوربیـن بـا عجله به 
کمپ باز می گردد، باز هم ما نمایی از سـام از درون دوربین چشـمی را شـاهد هسـتیم. 
ایـن سـکانس بالفاصلـه مـا را بـر طـرح این سـئوال وا میـدارد کـه چه کسـی در حال 
پاییـدن سـام اسـت؟ اندرسـون در تمام طول سـکانس دوربیـن را بر روی سـام فیکس 
کـرده، بدیـن شـکل هنگامی کـه ما متوجه می شـویم که ردفـورد دوربین را برداشـته و 

درحال پاییدن سـام اسـت، شـوکه می شـویم. 

فیلـم نمـا بـه نمـا اطالعاتـی در اختیـار ما می گـذارد کـه انتظار مـارا تحریک کـرده، یا 
آنهـا را طوالنـی کـرده، و یا به شـکلی یک باره آنهـا را رد یا تایید کند. روایت سـینمایی 

بدیـن شـکل مخاطب را درگیـر می کند. 
راوی داسـتان کـه شـباهت بسـیاری بـه یـک جـن کوتولـه دارد، یکـی دیگـر از منابع 
اطالعاتـی ایـن روایـت هسـتند. اندرسـون ایـن راوی را بـا مدیـر صحنه در فیلم شـهر 
مـا  مقایسـه کـرده کـه همزمـان هـم توانایی ایـن را داشـته کـه بیننـدگان را مخاطب 
قـرار دهـد و هـم توانایی ارتبـاط برقرار کردن با شـخصیت های داسـتان را دارد. توضیح 
ابتدایـی راوی اطالعاتـی در مـورد سـرزمین خیالـی او در اختیـار ما قـرار داده و در عین 
حال به شـکلی آشـکار)طوفان( و یا ضمنی)ایسـتادن در جایی که سـام و سـوزی چادر 

میزننـد( از وقایـع پیـش رو بـه ما خبـر می دهد. 
روایـت لزومـا بـه منظـور دادن اطالعـات بـه مخاطـب بـه کار گرفته نمی شـود، برخی 
اوقـات روایـت از عمـد اطالعاتـی را پنهـان می کنـد. روایـت می توانـد به پنهـان کاری 
هـای فیلـم اشـاره کنـد، ماننـد زمانی کـه فیلـم از دادن هـر گونـه اطالعاتـی در مورد 

نامـه ای کـه سـوزی خوانـده اسـت به مـا سـرباز می زند. 
در دیگـر سـکانس ها، ایـن حالـت روایـی میتواند اطالعاتی بـه ما داده کـه در آن لحظه 
بسـیار غیرضـروری بـوده و بـه هیـچ عنـوان با تصویـری که مشـاهده میکنیـم جور در 
نمی آییـد ولـی بعدتـر در طـی داسـتان ایـن اطالعـات بـرای ما معنـا پیدا می کننـد. در 
طـول بخـش اصلـی داسـتان، قلمرو طلوع مـاه قطعه  بزرگـی از اطالعـات را حذف 

و آن را در بخـش پایانـی قـرار می دهد. 

انتهای راهرو و چشم در چشم
روایـت سـینمایی، انتخـاب اسـتایل را نیـز در برمی گیـرد. تمایـل اندرسـون بـرای 
فیکـس کـردن دوربیـن در یـک نمای قائم بـه پس زمینه و سـپس چینـش بقیه اجزا 
بـه شـکل افقـی ماننـد یـک رگال مرتـب لباس و یـا قـرار دادن آنها به شـکل خطی، 

انـکار ناپذیر اسـت. 
همچنیـن اندرسـون از روش تدوینـی بهـره میبـرد کـه مـن آن را دید-قطـب نمایـی 
می نامـم. معمـوال روش کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه دوربیـن را مابین شـخصیت ها 
قـرار داده طـوری کـه در هر نما/نمای عکس درسـت در روبروی ما قرار داشـته باشـند. 
یکـی دیگـر از روش هـای اندرسـون برداشـت نمـای اکشـن بصـورت مسـقیم از جلو، 
پشـت و یـا زاویـه قائـم می باشـد. این هندسـه را می توان به حـرکات دوربین نیز بسـط 
داد: حرکـت عرضـی و مـوازی در سـطح شـات، و یا حرکت افقـی در زاویه هـای قائم، 

و یـا حتی زوم در راسـتای محـور لنز. 
نماهـای افقـی و روش تدویـن دیـد قطـب نمایـی در دنیـای سـینما لزومـاً منحصر به 
اندرسـون نیسـتند، ولی اندرسـون بسـیار بیشـتر از دیگر فیلم سـازان از ایـن دو تکنیک 
بهـره می بـرد. وی آنچنـان بر ایـن چینش اصرار داشـته که نمـا تا حد زیـادی از دنیای 
واقعـی فاصلـه می گیـرد. چقـدر امـکان دارد کـه در یک موقعیـت واقعی تمامی دسـته 

پیشـاهنگ منحصـرا در یک طرف میز نشسـته باشـند؟
بهـره گیـری اندرسـون از چنین تصاویـری یادآور فیلمهـای کمدی صامـت، مخصوصا 
ترکیـب بنـدی بـه روش باسـتر کیتـون اسـت، کـه البته ایـن تصاویـر با دنیـای خیالی 
قصـه نیـز قرابـت زیـادی دارد. سـادگی ایـن ترکیـب بندی هـا، یعنـی چینـش پراکنده 
فیگورهـا در جلـوی یـک پـس زمینـه فلـت؛ بـه شـدت بـرای مخاطـب حس نقاشـی 

کـودکان را همـراه دارد. 
وقتـی کـه شـما به عنـوان یک فیلـم سـاز چنیـن اسـتایلی را برمیگزینید، برای نشـان 
دادن لحظـات خاص از چه روشـی اسـتفاده می کنیـد. اندرسـون در قلمرو طلوع ماه، 

ایـن کار را بـا برگشـت بـه تکنیک های معمـول تر انجـام می دهد. 
هنگامـی کـه سـوزی و سـام در سـال 1964 در اتـاق گریـم باهـم مالقـات می کننـد، 
مـا شـاهد نماهـای عکـس 180 درجـه ای بـه نسـبت یکدیگـر هسـتیم. و در صحنـه 
مالقاتشـان در چمنـزار مـا ترکیبـی از نماهـای عرضی و نیـز روبرو را می بینیم. سـپس 
اندرسـون تصمیـم می گیـرد کـه از ایـن تکنیـک نمـای بسـته فضایـی، اندکـی فاصله 
بگیـرد. در مونتـاژ انطباقـی بـرای مثال، با اسـتفاده از همـان نمای عمودی، شـخصیت 
هـای اصلـی داسـتان را بـه شـکلی آینـه وار)معکوس( بـه هم بـه تصویر میکشـد. هر 
چـه در راسـتای سـفر ایـن دو پیـش می رویـم، نماهای به شـدت بسـته صـورت دورتر 

 

که  می گذارد  ما  اختیار  در  اطالعاتی  نما  به  نما  فیلم 
انتظار مارا تحریک کرده، یا آنها را طوالنی کرده، و یا به 
شکلی یک باره آنها را رد یا تایید کند. روایت سینمایی 

بدین شکل مخاطب را درگیر می کند.
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شـده و تعدیـل می شـوند. و در نهایـت هنگامـی که هر دو به عشقشـان به هـم اعتراف 
می کننـد، اندرسـون نماهـای معمول سـه چهارم صـورت و نماهایی از زاویه روی شـانه 
بـه مـا نشـان میدهـد. در نقطـه اوج احساسـی داسـتان، اندرسـون بـه شـدت ماهیت و 
اسـتایل اصلـی فیلـم را نادیـده گرفتـه و از تکنیـک هـای معمـول اسـتفاده می کند که 
چـون ایـن کار بـه شـدت دور از ذهـن مخاطـب اسـت، ایـن نماهای احساسـی بسـیار 

تاثیرگذارتر هسـتند. 

پایان تابستان 
ایـن بخـش تمامی نکات روایتی و اسـتایلی ابتـدای فیلم را تکرار می کند. دوباره شـاهد 
نمایـی عرضـی و دنبالـه دار از خانه بیشـاپ ها هسـتیم، ولی این بار سـام را میبینیم که 

در مکانی در حال نقاشـی کشـیدن اسـت که پیش از ایـن خالی بود. 
دوبـاره سـوزی را می بینیـم کـه با دوربین چشـمی اش، در حـال دیـد زدن مناظر بیرون 
اسـت. ایـن بـار لبـاس زرد رنـگ شـادی بـه تـن داشـته و البته هـدف مهم تری)سـام( 

برای دیـد زدن دارد. 
موسـیقی پـس زمینـه آهنـگ »فاخته« بریتن اسـت که حـال و هوای انتهای تابسـتان 
را یـادآور میشـود. »فاختـه« آهنـگ که در بهار متولد شـده و از تابسـتان لـذت می برد، 
ناچـار بـه کـوچ اسـت. ایـن آهنـگ بـا صحنـه بیـرون رفتـن سـام از پنجره بـه گوش 
می رسـد، در همیـن حیـن دوربیـن اندرسـون بـه پاییـن سـر خـرده و مـا می بینیـم که 

نقاشـی سـام منظره ایسـت کـه دیگر وجـود خارجی نـدارد. 
این همان قسـمتی از ماجراسـت که در اواسـط داستان اصلی، اندرسـون از نشان داد آن 
بـه مـا طفره رفت.  وقتی که سـام در حال نقاشـی کردن سـوزی بر سـاحل تیـدال بود، 
هـر دو بـه این نتیجه رسـیدند که اسـم این مکان اصال جذاب نیسـت. سـوزی در ادامه 
می گویـد کـه بـه اسـم جدیدی بـرای ایـن مـکان فکر خواهـد کـرد. ولی عمـال دیگر 
چیـزی در رابطـه با این موضوع نمی شـنویم. در بخش پایانی هنگامی که نقاشـی سـام 
را می بینیـم، متوجـه میشـویم کـه بـرای این مکان اسـم بهتـری انتخاب کرده انـد: نام 

قلمرو طلوع ماه با رنگ سـفید بر روی سـاحل نوشـته شـده اسـت. 
آیـا سـام و سـوزی در طـی زمانی که در سـاحل بـا هم گذراننـد کلمه قلمـرو طلوع ماه 
را بر سـاحل نوشـتند؟ کشـف حقیقت ماجرا برای مخاطب سـخت اسـت. چیزی که در 
ایـن میـان مهـم به نظر می آید این اسـت که با نشـان دادن تصویری که سـام نقاشـی 

کـرده اسـت، روایـت فیلم به جمـع بندی نهایی می رسـد.

کارگردانان پرفروش
بطـور کلـی به شـخصه تناقضـی بین خواسـته های تجـاری بـازار فیلم و تبییـن هنری 
یـک مولـف نمی بینـم. بلـه؛ گاهی اوقات تهیـه کنندگان و یا سانسـورچی های سـینما، 
تـالش هـای خالـق اثر را بـرای خلـق اثر هنری به بن بسـت می کشـانند. ولـی برخی 
کارگردانـان بـه خوبـی می داننـد چگونه با ابـزاری که در اختیـار دارند به اهـداف هنری 
خـود دسـت پیـدا کنند. برای مثـال، هنر هیچکاک به شـدت از شـهرت وی بـه عنوان 
یـک کارگـردان معـروف بهـره برد، بـه همین علـت وی بودجـه کافی داشـته و همین 
امـر منجـر بـه کنتـرل بیشـتر او  بـر روی خلق آثارش شـد. و البتـه برخی اوقـات وفق 

دادن فیلـم بـا ایـن خواسـته هـای اجباری منجـر به ارتقا سـطح فیلـم می گردد. 
از نظـر تاریخـی جدا کـردن مولفان از امضا و برندی که بوجود آورده اند بسـیار مشـکل 
اسـت. فـرض کنیـم که یـک مولف به دلیـل وجه تمایز خـاص فیلم هایـش برای جمع 
کثیری از عالقمندان شـناخته شـده اسـت. یک مقیاس سـاده در این زمینه این اسـت 
کـه فـردی می گوید مـن »فیلم های فالنـی را دوسـت دارم«. فالنـی در اینجا نام یک 

کارگردان مولف اسـت. 
هیچـکاک تقریبـا بـرای همگان نمونـه بارز یـک کارگـردان مولف اسـت، هنگامی که 
نویسـنده های نشـریه کایه دو سـینما در حال تببین مفهوم خودشـان از سینمای هنری 
بودنـد، هیچـکاک پیـش از آن برنـد خـود را در سـینما داشـت. وگرنـه چطـور میتـوان 
کلکسـیون کتابهـای منتشـر شـده در دهـه 40 و 50 که تماما اسـم هیچـکاک بر روی 
آنهـا بـود را توجیه کـرد؟ و یا مجله راز آلفرد هیچکاک و یا حتی لقب »اسـتاد سـینمای 
دلهـره« کـه پیـش از ایـن هیچـکاک ایـن لقـب را از آن خود کـرده بود. هیچـکاک با 
مصاحبـه هـای جـذاب، حضـور ناگهانی خـود در فیلم هایـش و شـوخی های غافلگیرانه 

اش محبـوب شـد. تعـداد خیلـی کمـی از کارگردانـان هسـتند کـه امـروزه بـدون هیچ 
خجالتـی اینچنیـن خـود را تبلیـغ کننـد. همچنیـن از دیگـر مولفـان اینچنینـی میتوان 
از چاپلیـن، دیزنـی، ولـز و سیسـیل ب.دومیـل نـام برد. در میان مشـتاقان پیگیر سـینما 
کسـانی همچون هاسـتون، جان اسـترجز و چند نفر دیگر نیز جزومولفان شـناخته شـده 

بـه حسـاب می آیند. 
البتـه کـه بسـیاری از ایـن مولفان که توسـط نویسـندگان کایه دو سـینما کشـف شـده 
بودنـد بـرای عمـوم مـردم ناشـناخته بودند و فیلم هایشـان فـروش چندانی نداشـت. در 
دهـه 40 سـینمای هالیـوود، »النـگ« معـروف نـه فریتز النـگ، بلکه ولترالنـگ بود. 
ولـی بـا بسـط بیشـتر صنعـت سـینما، و هرچه نقد بـر کار ایـن مولفان پر رنگ تر شـد، 
تمایـز اسـتایل کارگردانـی تبدیـل به یـک زاویه تجاری شـد. در دهه 70، تـازه کارهای 
سـینما بـه همـراه تنـی چنـد از کهنه کارانـی مثل آلتمـن، خود را بـه عنـوان مولفانی با 

»بینـش شـخصی« کـه در فیلم هایشـان متجلی اسـت معرفـی می کردند. 
بـه تازگـی سـینمای مسـتقل آمریـکا در حـال تسـلیم بـه جاذبه هـای ظاهری اسـت، 
ولـی همچنـان تالیـف هسـته اصلـی تمامـی این کارهاسـت. سـینمای هنـری در حال 
سـو ء اسـتفاده از امضـای مولفانـی همچـون لینـچ، جارموش و پـاول توماس اندرسـون 
می باشـد. ظهـور اسـتعدادهای جدیدی مثـل نیکوالس ویندینـگ رفن و کلی رایشـارد 
مرهـون ایـن امـر می باشـد، و البتـه خیل عظیم مـردم که ایـن اسـتعدادهای نوظهور را 
بـه شـدت حمایـت کـرده و منتشـر کنندگان فیلم هـا نیز به خوبـی راه تبلیغ آنهـا را بلد 
هسـتند. تعجبـی نـدارد که جیمز شـاموش، بنیانگـذار کمپانی »گود ماشـین« و بعدتر » 
فـوکاس فیچـرز« یـک بار در میان سـخنان خـود گفت: »مـن در حال خریـد و فروش 

کارگردانان هسـتم.«
بـرای فیلم سـازان مسـتقل بلنـد پـرواز این امر یه حقیقت محض اسـت. بسـط اسـتایل 
متمایـز وس اندرسـونی نیـز احتمـاال تـا قسـمتی ناشـی از بازنشـر صادقانه شـخصیت 
وی و نیـز بـه خوبـی ارائـه کـردن خـود در ایـن صنعـت می باشـد. البته کـه همگی ما 
همیشـه در حـال ارائـه خود هسـتیم. به گفتـه گافمن، انسـان در تمامـی مراحل تعامل 

بـا دیگـران، در حـال ارائـه خویش می باشـد. 
اندرسـون هماننـد یک گروه موسـیقی هنـری، آنچنان امضـای غیرمعمولی بـرای خود 
در پـای کارهایـش گذاشـته کـه طرفدارانش این نامعمـول بودن و خالف سـلیقه عموم 
بـودن را بـه خوبـی حـس می کننـد. وی از آیتـم هـای فرعـی معمـول نیـز بهـره برده 
اسـت ماننـد موسـیقی های متـن و تراک های اضافـه بـر روی دی وی دی فیلم هایش 
و بدیـن طریـق بـه دیگـران اجـازه داده تا در دنیای وی شـریک شـوند. ویدیـو کامنت 
هـای آماتـور در مورد اسـتایل اندرسـون و کپی کاری گرافیسـت ها از پوسـترهای فیلم 
هـای او امـری عـادی اسـت. هزاران آیتـم مربوط بـه قلمروی طلوع ماه سـاخته شـده 
کـه هیـچ توجهـی بـه حـق کپی اثـر نداشـته اند. تمایـل اندرسـون بـه ادامه ایـن روند 

کامـال بـا کیفیت دسـت سـاز و خودمانـی فیلم هایش همخوانـی دارد. 
میتوانیـد ایـن حرکـت را یک حرکت سـانتیمانتال و لـوس بخوانید، ولی ایـن امر نمونه 
بـارزی از بخـش مهـم و ارزشـمندی از فرهنگ عامه مدرن می باشـد. بـه همین دالیل 
مـن هیچ مشـکلی بـا مولفانی که جنبه تجـاری را نیز نادیـده نمیگیرند، نـدارم.  به نظر 

نمیرسـد مـردم نیـز با »قهوه دیوید لینچ« و یا کالب او مشـکلی داشـته باشـند. 
سـخن مـن در اینجـا بـر پایـه ایـن امـر بـوده که کلمـه »مولـف« بـار مثبت یـا منفی 
نداشـته و کامـال خنثـی می باشـد. گرچـه بـرای برخـی کلمـه مولـف نوعـی تعریف به 
شـمار مـی رود چـرا کـه مولـف نمی توانـد بد باشـد. ولـی نظر شـخصی من این اسـت 
کـه مـا می توانیـم هـم مولـف ضعیـف فیلم سـازی کـه تنهـا توسـط تکنیک، تـن و یا 
اسـتراتژی روایی کارهایشـان متمایز میشـود  و هم مولفان بسـیار بد داشـته باشیم. من 

نیـز لیسـت خـود را از اینگونه مولفـان دارم.
در سـتون دستنوشـته هـای خـودم در نشـریه »شـهروند نیویـورک«، بـه ایـن موضوع 
اشـاره میکنـم کـه ریچـارد بـرودی با روشـی متفـاوت از روش مـن در این مـورد بحث 
می کنـد. تـا جایـی کـه مـن متوجه شـدم برودی بـا ایـن نظـر منتقدین مخالف اسـت 
کـه اذعـان دارنـد روش مولـف ایـن اسـت که بـا هزینـه دیگـران، خالقیت خـود را به 
رخ بکشـد. وی همچنیـن مخالف جسـتجوی مولفان بیشـتر اسـت، کسـانی کـه نهایتا 
معلـوم می شـود هنرمندانـی معمولـی بیش نیسـتند. نظرات مـن البته جنبه هـای دیگر 

ماجـرا را در نظـر دارد. 
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وس اندرســـون خصوصیاتـــی را در فیلم هایـــش می گنجانـــد کـــه منحصر  بـــه فـــرد 
ـــا  ـــا ب ـــود م ـــب می ش ـــد و موج ـــز می کن ـــردان را متمای ـــن کارگ ـــینمای ای ـــت و س اس
ـــن  ـــه ذه ـــن ک ـــم. در ای ـــخیص دهی ـــونی را تش ـــم وس اندرس ـــک فیل ـــگاه ی ـــک ن ی
ــکی  ــت شـ ــرد اسـ ــش منحصربه فـ ــد فیلم هایـ ــردان ماننـ ــن کارگـ ــالق ایـ خـ
نیســـت. امـــا هـــر ذهـــن خالقـــی تحـــت تأثیـــر خالقیت هـــای دیگـــر قـــرار 
می  گیـــرد و شـــاید از ترکیـــب آن هـــا اندیشـــه  ای نـــو و مخصـــوص بـــه خـــود 
را به آفرینـــد. وس اندرســـون نیـــز همـــواره تحـــت تأثیـــر کتاب هـــا، فیلم هـــا و 
ـــب  ـــود جل ـــه خ ـــردان را ب ـــن کارگ ـــه ای ـــی توج ـــه از نوجوان ـــی اســـت ک ـــار هنرهای آث
ـــز  ـــون نی ـــود اندرس ـــته اســـت و خ ـــش بس ـــن او نق ـــه ی ذه ـــه گوش ـــرده و در گوش ک

ایـــن نکتـــه را بـــه آســـانی تأییـــد می کنـــد.
اگرچـــه نظرهـــا در ایـــن منظـــر بســـیارجانب گرایانه اســـت، چنان کـــه بعضـــی 
منتقـــدان تمـــام تـــالش خـــود را می کننـــد تـــا هنـــر وس اندرســـون را هنـــری 
ـــس  ـــط مک ـــرپیکو توس ـــرای س ـــمور، اج ـــد. در راش ـــوه دهن ـــدی جل ـــًا تقلی تمام
فیشـــر خـــود تأکیـــدی اســـت صادقانـــه برایـــن کـــه ایـــن فیلـــم ســـعی دارد 
یـــک پـــارودی باشـــد؛ ماننـــد وســـواس مکـــس بـــرای تغییـــر نـــدادن کلمـــات 
ـــت  ـــدی اس ـــه ی تقلی ـــوز در مرحل ـــاید هن ـــون ش ـــر وس اندرس ـــنامه اش. هن نمایش
ـــون  ـــی اندرس ـــبک های انتخاب ـــم س ـــه بدانی ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــئله ی مه ـــا مس ام

بـــر چـــه اساســـی اســـت. تأثیـــر ســـبک ها و یـــا درون مایـــه اش؟ 

پسری به نام چارلی براون
ـــی  ـــه کارگردان ـــم س ـــن بخواه ـــر م ـــت اگ ـــه اس ـــه ای گفت ـــون در مصاحب وس اندرس
ـــم:  ـــد بگوی ـــرم بای ـــام بب ـــد ن ـــته ان ـــازی  ام داش ـــر فیلم س ـــر را ب ـــترین تأثی ـــه بیش ک

ـــدز.  ـــل ملن ـــز و بی ـــن ول ـــو، ارس ـــوا تروف فرانس
تأثیـــرات پســـری بـــه نـــام چارلـــی بـــراون )1969( ســـاخته ی بیـــل ملنـــدز در 
ـــن  ـــیقی مت ـــط موس ـــرات فق ـــن تأثی ـــور از ای ـــت و منظ ـــهود اس ـــون مش ـــار اندرس آث
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ـــواده ی اشـــرافی تننبـــاوم از  چارلـــی بـــراون نیســـت. )اندرســـون در فیلـــم خان
موســـیقی متـــن چارلـــی بـــراون، کریســـمس اینجاســـت، ســـاخته ی وینـــس گارالـــدی 
ـــراون  ـــی ب ـــدر چارل ـــد پ ـــدر مکـــس آرایشـــگر اســـت، مانن ـــرده اســـت.( پ ـــتفاده ک اس
و پـــدر خالـــق کارتونـــش چارلـــز شـــولتز. اندرســـون در مصاحبـــه ای می گویـــد 

ـــنوپی.  ـــراون و اس ـــی ب ـــت از چارل ـــی اس ـــمور ترکیب ـــی راش ـــخصیت اصل ش
ـــس،  ـــبیه الین ـــیار ش ـــخصیتی بس ـــمور، ش ـــخصیت های راش ـــی از ش ـــرک یک دی
ـــر اســـت  ـــه دوســـت مکـــس فیش ـــرک ک ـــروان دارد. دی ـــی ب ـــی چارل دوســـت صمیم
شـــخصیتی آرام و دوست داشـــتنی دارد کـــه در رســـاندن اطالعـــات بـــه مکـــس 
کمـــک می کنـــد. در برخـــی موقعیت هـــا قیافـــه ای خنثـــی بـــه خـــود می گیـــرد 
و تمایـــل زیـــادی دارد کـــه مســـتقیم بـــه دوربیـــن نـــگاه کنـــد. خانـــم کـــراس 
ــون  ــای اندرسـ ــراون دارد. کارهـ ــی بـ ــم چارلـ ــه معلـ ــادی بـ ــباهت های زیـ شـ
همچنیـــن دارای رنگ هـــای روشـــن و کودکانـــه اســـت. شـــخصیت ها توانایـــی 
کشـــیدن نقاشـــی های کارتونـــی دارنـــد )آنتونـــی در باتـــل راکـــت و ریچـــی 
در خانـــواده ی اشـــرافی تننبـــاوم(. در قلمـــرو طلـــوع مـــاه برخـــی 
ـــه  ـــرق ب ـــد و ب ـــی رع ـــود. وقت ـــی ب ـــی کارتون ـــل توجه ـــور قاب ـــه ط ـــا ب صحنه ه
شـــخصیت اصابـــت می کنـــد بـــه صـــورت اغراقانـــه انـــگار دینامیـــت منفجـــر 
شـــده اســـت. صورتـــش ســـیاه می شـــود امـــا در عیـــن حـــال آســـیب ندیـــده 

ـــت. اس
ـــود  ـــقش می ش ـــا عاش ـــب ی ـــه مخاط ـــی ک ـــی عجیب ـــوخ طبع ـــس ش ـــن ح همچنی

ـــر.   ـــا از آن متنف ی
گرچـــه می تـــوان گفـــت شـــخصیت چارلـــی بـــراون بـــا قهرمان هـــای 
ــی ای  ــود آگاهـ ــراون خـ ــی بـ ــت. چارلـ ــاوت اسـ ــاًل متفـ ــون کامـ وس اندرسـ
کـــه شـــخصیت های وس اندرســـون نســـبت بـــه ایـــن کـــه معمـــواًل 
تمـــام فرصت هـــای زندگیشـــان را خـــراب می کننـــد، نـــدارد. و برخـــالف 
شـــخصیت هایی ماننـــد زیســـو یـــا مکـــس، چارلـــی نمی توانـــد از اطرافیانـــش 
ـــه  ـــراون ک ـــی ب ـــای چارل ـــای دنی ـــد. بچه ه ـــره بجوی ـــش به ـــری هدف های در پیگی
ـــه  ـــه ب ـــه مصران ـــون ک ـــاالن اندرس ـــالف بزرگس ـــًا برخ ـــد، دقیق ـــدی دارن ـــی ج ذهن
ـــی  ـــده ی کل ـــا ای ـــد تنه ـــر می رس ـــه نظ ـــتند. ب ـــد هس ـــه می دهن ـــود ادام ـــی خ بچگ
یکدیگـــر را بازتـــاب می دهنـــد. اندرســـون در واقـــع بـــه کودکـــی نمی پـــردازد. 
ـــدن  ـــزرگ ش ـــه از ب ـــت ک ـــاالنی اس ـــاره ی بزرگس ـــون درب ـــتان های وس اندرس داس

ســـرباز می زننـــد.

سینما؛ از دیروز تا وس اندرسون

هر زمان که آماده می شوم فیلم 
جدیدی بسازم، به فیلم های 
دیگری که دوست دارم نگاه 

می کنم تا به همان سؤالی که باز 
هم در ذهنم شکل گرفته پاسخ 

دهم: چگونه این کار انجام 
می شود، برای باری دیگر؟

وس اندرسون
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فارغ التحصیل )1967( ساخته ی مایک نیکولز
از  زیـــادی  فیلم هـــای  پـــاپ شـــاید   از موســـیقی  اســـتفاده  در مهـــارت 
فارغ التحصیـــل پیشـــی بگیرنـــد امـــا تنهـــا در فارغ التحصیـــل اســـت کـــه 
ـــون در  ـــه وس اندرس ـــی ک ـــت. حس ـــه اس ـــکل گرفت ـــاًل ش ـــیقایی کام ـــس موس ح

آن اســـتاد اســـت.
ــه در  ــتین هافمـــن( اســـت کـ ــرادک )داسـ ــتان بـــن بـ فارغ التحصیـــل داسـ
ـــده  ـــی ش ـــس از فارغ التحصیل ـــأل پ ـــار خ ـــاال دچ ـــا ح ـــته ام ـــادی داش ـــگاه زی دانش
اســـت. بـــرای پـــر کـــردن ایـــن خـــأل بـــن رابطـــه ای را بـــا خانـــم رابینســـون، 

همســـر همـــکار پـــدرش آغـــاز می کنـــد.
ـــمور  ـــم راش ـــاد فیل ـــه ی ـــا را ب ـــز م ـــی نی ـــتان کل ـــی داس ـــاید حت ـــگاه اول ش در ن
ـــان  ـــه هم ـــه  ب ـــد در مدرس ـــر می رس ـــه نظ ـــاله ب ـــر 15 س ـــس فیش ـــدازد. مک بین
ـــرده. و  ـــه ک ـــل آن را تجرب ـــد از تحصی ـــراک بع ـــن ب ـــه ب ـــت ک ـــیده اس ـــی رس پوچ
هـــر دو بـــرای فـــرار بـــه فکـــر رابطـــه بـــا زنـــی از خـــود بزرگ تـــر می افتنـــد.

ــه اش  ــل و مقایسـ ــم فارغ التحصیـ ــتخر فیلـ ــه ی اسـ ــه صحنـ ــا نگاهـــی بـ بـ
ــم،  ــیاری می بینیـ ــباهت های بسـ ــمور شـ ــم راشـ ــتخر فیلـ ــه ی اسـ ــا صحنـ بـ
ـــادی  ـــباهت زی ـــه ش ـــه ک ـــن صحن ـــرای ای ـــاص ب ـــیقی خ ـــک موس ـــتفاده از ی اس
ـــته  ـــتخرش داش ـــه اس ـــرای صحن ـــل ب ـــارغ التحصی ـــم ف ـــی فیل ـــیقی انتخاب ـــه موس ب

ـــد. باش
)Simon & Garfunkel – The Sound of Silence(

 The Kinks p Nothing in This World Can Stop Me from Worryin’(
)bout That Girl

ـــس  ـــاوت ح ـــان دادن تف ـــرای نش ـــران ب ـــخصیت ها از دیگ ـــی ش ـــان دادن تنهای نش
ـــتخر. ـــی اس ـــتره ی آب ـــتفاده از گس ـــا اس ـــا ب ـــه ای آن ه لحظ

 

ماه کاغذی )1973( ساخته ی پیتر باگدانوویچ
ـــه  ـــادی ب ـــه زی ـــون توج ـــد وس اندرس ـــذی مانن ـــاه کاغ ـــچ در م ـــر باگدانوی پیت
ـــد. ـــی ده ـــان م ـــاخته نش ـــزی و خودس ـــای فانت ـــق دنیاه ـــن و خل ـــات میزانس جزئی

ـــرداری  ـــه از راه کالهب ـــوزس ک ـــام م ـــه ن ـــابقه دار ب ـــردی س ـــذی م ـــاه کاغ در م
بـــا فروختـــن انجیـــل بـــه روســـتاییان درآمـــد خـــود را در کســـب می کنـــد بـــا 
ـــل(  ـــم اونی ـــل، تیت ـــان اونی ـــر رای ـــاله )دخت ـــری 9 س ـــا دخت ـــل ب ـــان اونی ـــازی رای ب
ـــود  ـــور می ش ـــوزس مجب ـــود. م ـــه می ش ـــد مواج ـــودش باش ـــر خ ـــاید دخت ـــه ش ک
ـــی  ـــد. در ط ـــی کن ـــان همراه ـــیر بودنش ـــم مس ـــل ه ـــه دلی ـــوری ب ـــا میس ـــر را ت دخت
ایـــن مســـیر مـــوزس و آدی بـــا هـــم دســـت بـــه شـــراکت در کاله بـــرداری و 

فروختـــن انجیـــل بـــه روســـتاییان می زننـــد. 
در باتـــل راکـــت لـــوک ویلســـون وبـــرادرش اوئـــن ویلســـون در نقـــش دو 
دوســـت بـــازی می کننـــد کـــه می خواهنـــد دزدانـــی حرفـــه ای شـــوند. هـــم در 
ـــکاری  ـــت در هم ـــد پروتاگونیس ـــت کلی ـــل راک ـــم در بات ـــذی و ه ـــاه کاغ م
ـــت  ـــن خیان ـــمکش بی ـــان و کش ـــتن نقشه هایش ـــه  داش ـــی نگ ـــرای مخف ـــردن ب ک

ـــت. ـــاداری اس ـــظ وف و حف
ــواده ی  ــژه خانـ ــه ویـ ــش بـ ــون در فیلم هایـ ــت وس اندرسـ ــوان گفـ می تـ
ـــت  ـــزرگ بوداپس ـــل ب ـــاه و هت ـــوع م ـــرو طل ـــاوم، قلم ـــرافی تننب اش
ــاوت  ــای متفـ ــخصیت ها و موقعیت هـ ــی شـ ــت روحـ ــان دادن حالـ ــرای نشـ بـ
از رنـــگ اســـتفاده می کنـــد. کاری کـــه پیتـــر باگدانویـــچ بـــرای القـــا کـــردن 
حـــس دوران افســـردگی کـــه در فیلمـــش حاکـــم بـــود بـــا اســـتفاده از ســـیاه و 
ســـفید انجـــام داد. درواقـــع تصویربـــرداری مونوکرومـــی باگدانوویـــچ در مقابـــل 

پالـــت رنـــگ وس اندرســـون قـــرار می گیـــرد، امـــا هـــردو بـــرای اســـتفاده از 
ـــدف. ـــک ه ی

ـــط  ـــون رب ـــای اندرس ـــه فیلم ه ـــذی را ب ـــاه کاغ ـــه م ـــتر از هم ـــه بیش ـــزی ک چی
ـــراون، در  ـــی ب ـــالف چارل ـــت. برخ ـــال اس ـــودک و بزرگس ـــدی ک ـــد، همانن ـــی ده م
ـــی  ـــرای راهنمای ـــه ب ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج ـــال دانای ـــچ بزرگس ـــذی هی ـــاه کاغ م
بتـــوان بـــه او تکیـــه کـــرد. بزرگســـاالن مـــاه کاغـــذی بـــه همـــان انـــدازه 
بچگانـــه می اندیشـــند کـــه کـــودکان فیلـــم بیشـــتر از ســـن خـــود می فهمنـــد. 
و در نتیجـــه، ماننـــد فیلم هـــای اندرســـون، هیـــچ کـــس داناتـــر از بقیـــه 
ـــنی  ـــاوت س ـــم تف ـــه رغ ـــم ب ـــار ه ـــه در کن ـــت، هم ـــتان نیس ـــخصیت های داس ش

ــد. ــب می کننـ ــه کسـ تجربـ

هارولد و ماد )1971( هال اشبی
ـــوان  ـــری ج ـــه ی پس ـــتان رابط ـــل داس ـــد فارغ التحصی ـــز مانن ـــاد نی ـــد و م هارول

بـــا زنـــی بزرگ تـــر از خـــود را بـــه تصویـــر می کشـــد.
ـــه  ـــد ک ـــود را می کن ـــالش خ ـــام ت ـــمور تم ـــر راش ـــس فیش ـــد مک ـــد مانن هارول
ـــی  ـــال ذات درون ـــن ح ـــود و در عی ـــه ش ـــدی گرفت ـــال ج ـــک بزرگس ـــوان ی ـــه عن ب
ـــه  ـــتخر دارد ک ـــه ی اس ـــز صحن ـــم نی ـــن فیل ـــد. ای ـــا نمی کن ـــز ره ـــه اش را نی کودکان
ـــدن  ـــرق ش ـــرای غ ـــالش ب ـــه ت ـــتان او را وادار ب ـــی داس ـــخصیت اصل ـــردگی ش افس
می کنـــد. هماننـــدی فیلـــم هـــال اشـــبی و فیلم هـــای وس اندرســـون در طـــرز 
ـــران  ـــه دیگ ـــد ک ـــادی می کن ـــش زی ـــد کوش ـــت. هارول ـــونت اس ـــا خش ـــورد ب برخ
ـــود  ـــار در ن ـــن ب ـــی دارد. او چندی ـــه خودکش ـــادی ب ـــل زی ـــه تمای ـــد ک ـــد کن را متقاع
ـــود  ـــه ی خ ـــه نوب ـــش ب ـــدام از روش های ـــر ک ـــد و ه ـــن کار را می کن ـــم ای ـــه فیل دقیق
ــه دارد.  ــونت واقع گرایانـ ــی از خشـ ــز مصداق هایـ ــون نیـ ــت. اندرسـ ــوف اسـ مخـ
ـــا  ـــت ام ـــدی اس ـــوع ج ـــد موض ـــیب ببین ـــی آس ـــی کس ـــه وقت ـــی ک ـــن معن ـــه ای ب
ـــرافی  ـــواده ی اش ـــود. در خان ـــه می ش ـــوخی گرفت ـــن کار ش ـــال ای ـــن ح در عی
تننبـــاوم نمونـــه اش را در خودکشـــی ریچـــی می بینیـــم و در هتـــل بـــزرگ 

بوداپســـت اســـتفاده از خشـــونت ســـرگرم کننده بـــه اوج خـــود می رســـد.
فیلـــم دیگـــری از اشـــبی، آخریـــن جزئیـــات )1973( نیـــز بـــرای ســـاخت 
ـــفر  ـــای س ـــر مبن ـــم ب ـــود. فیل ـــش ب ـــام بخ ـــد اله ـــگ لیمیت ـــار دارجیلین قط
ـــب را  ـــالش دارد مخاط ـــخص ت ـــالت مش ـــتن پ ـــدون داش ـــه ب ـــت ک ـــرد اس ـــه م س
ـــرت  ـــًا در مغای ـــبی نهایت ـــر اش ـــت تأثی ـــر اس ـــه ذک ـــه الزم ب ـــد. البت ـــود کن ـــذب خ ج
ـــد  ـــت دوری می کن ـــون  از سیاس ـــای اندرس ـــت. کاره ـــون اس ـــای اندرس ـــا فیلم ه ب
ـــر  ـــی گنگ ت ـــور کل ـــه ط ـــدارد و ب ـــی ن ـــا واقع ـــق ی ـــی دقی ـــخصه ی جغرافیای و مش

ـــت. اس

تأثیرات فرانسوی )تروفو و گدار(
چهارصد ضربه )1960( فرانسوا تروفو

در دنیـــای وس اندرســـون وقتـــی بخواهیـــم از فیلم هایـــی کـــه از آنهـــا تأثیـــر 
ـــای  ـــا ج ـــت م ـــدای لیس ـــه در ابت ـــد ضرب ـــًا چهارص ـــم حتم ـــام ببری ـــه ن گرفت
ـــد  ـــث ش ـــه باع ـــود ک ـــی ب ـــن فیلم ـــد ای ـــود می گوی ـــون خ ـــرد. وس اندرس می گی
او بخواهـــد کارگـــردان شـــود. تروفـــو خـــود بـــا ســـاخت فیلمـــی بـــا داســـتانی 
ـــوان  ـــکل دار)آنت ـــربچه ای مش ـــاره ی پس ـــاوت درب ـــی متف ـــوه ی روایت ـــا نح ـــادی ام ع
ـــت  ـــته اس ـــود نوش ـــی خ ـــاس نوجوان ـــه براس ـــواد(، ک ـــر ل ـــازی ژان پی ـــا ب ـــل ب دونی

ـــت. ـــرده اس ـــم ک ـــده فراه ـــازان آین ـــت فیلمس ـــرای کش ـــن را ب زمی
ـــه ی فرانســـوی  ـــوان یکـــی از نویســـندگان و منتقـــدان مجل ـــه عن ـــو، ب فرانســـوا تروف
ـــینمای  ـــدان س ـــه در آن منتق ـــود ک ـــی ب ـــی از جنبش Cahiers du Cinem بخش

ـــن  ـــه ای ـــو ب ـــد. تروف ـــرار دادن ـــاد ق ـــورد انتق ـــدت م ـــه ش ـــه را ب روز فرانس
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ســـینما نـــام ســـینمای کیفیـــت می دهـــد. ایـــن 
ســـینما از ادبیـــات بـــرای الهـــام گرفتـــن از ســـاخت 

ــد. ــی کنـ ــه مـ ــش تکیـ فیلم هایـ
ـــه  ـــه ب ـــد ضرب ـــم چهارص ـــاخت فیل ـــا س ـــو ب تروف
ــوی از  ــازان فرانسـ ــر فیلمسـ ــدار و دیگـ ــراه گـ همـ
ــناخته می شـــود. پیشـــرویان مـــوج نـــو فرانســـه شـ

ــا  ــه بـ ــد ضربـ ــاخت چهارصـ ــرای سـ ــو بـ تروفـ
در نظـــر گرفتـــن ســـبک کاری نئورئالیســـت های 
ــتخدام  ــابقه کاری را اسـ ــران بی سـ ــی بازیگـ ایتالیایـ
ــت،  ــطویی نمی خواسـ ــتان ارسـ ــک داسـ ــرد. او یـ کـ
ــردن  ــی کـ ــا مخفـ ــت بـ ــن الزم نمی دانسـ و هم چنیـ
ترفند هـــای تصویر بـــرداری از شـــیوه تدویـــن ســـنتی 
ــج  ــتان مهیـ ــد داسـ ــه اش شـ ــد. نتیجـ ــتفاده کنـ اسـ
پســـری کـــه توســـط یـــک ســـری وقایـــع متفـــاوت 
ــم،  ــود و فیلـ ــیده می شـ ــه ســـمت مردانگـــی کشـ بـ
مخاطـــب را نامطمئـــن از سرنوشـــت پســـر رهـــا 

. می کنـــد
چهارصـــد ضربـــه شـــباهت های چشـــمگیری بـــا 
ـــی  ـــر نوجوان ـــی پس ـــه زندگ ـــن ب ـــمور در پرداخت راش
ــه  ــت دارد. و البتـ ــکل دار اسـ ــه مشـ ــه در مدرسـ کـ
الزم بـــه ذکـــر اســـت شـــخصیت ها تفاوت هـــای 
ـــس  ـــل، مک ـــالف دونی ـــد. برخ ـــم دارن ـــا ه ـــی ب اساس
ـــدارد.  ـــد را ن ـــرار کن ـــه ف ـــه از مدرس ـــن ک ـــجاعت ای ش
و از رابطـــه ای نزدیـــک بـــا پـــدرش لـــذت می بـــرد. 
ـــویی  ـــت در زناش ـــه ی خیان ـــت در قضی ـــل در دخال دونی
ـــع  ـــه نف ـــر ب ـــن ام ـــس از ای ـــا مک ـــت ام ـــل اس بی می
ــوم از  ــردن بلـ ــدا کـ ــد. )جـ ــتفاده می کنـ ــود اسـ خـ
ــا  همســـرش(. در راشـــمور در صحنـــه ی آخـــر بـ
ـــه  ـــد ضرب ـــبک چهارص ـــه س ـــته ای ب ـــت آهس حرک
ادای احتـــرام کوچکـــی می شـــود. امـــا ایـــن کار بـــه 
دلیـــل ایـــن کـــه اندرســـون در تمـــام فیلم هایـــش 
ــت، در  ــده اسـ ــف شـ ــد ضعیـ ــتفاده می کنـ از آن اسـ
ـــل  ـــورت دونی ـــم روی ص ـــز فری ـــه زوم و فری ـــی ک حال
ـــد  ـــش از ح ـــرا بی ـــت زی ـــده اس ـــی ش ـــاد ماندن ـــه ی ب

اســـتفاده نشـــده.
ـــک )1976(  ـــر کوچ ـــم تغیی ـــمور، فیل ـــد راش مانن
دوران  از  اپیزودیـــک  تصویرســـازی  نیـــز  تروفـــو 
ــه ای  ــر مدرسـ ــک پسـ ــتان یـ ــت. داسـ ــی اسـ بچگـ
کـــه از زنـــی بزرگ تـــر از خـــود )مـــادر دوســـتش( 
ــه ی  ــو دارای صحنـ ــم تروفـ ــد. فیلـ ــش می آیـ خوشـ
ــی  ــیل تراژیکـ ــا پتانسـ ــا بـ ــک امـ ــوص کمیـ بخصـ
اســـت کـــه یـــک کـــودک و گربـــه لـــب پنجـــره ای 
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــت مکان ـــن موقعی ـــد. ای ـــرار دارن ـــاز ق ب
ــت  ــز اهمیـ ــز حائـ ــون نیـ ــرای اندرسـ ــد بـ می رسـ
ایـــن موقعیـــت  را در  اســـت. مـــا شـــخصیت ها 
ــرار  ــه ی فـ ــت )صحنـ ــل راکـ ــم. در باتـ می بینیـ
آغازیـــن آنتونـــی(، راشـــمور )مکـــس توســـط 
ـــی دارد(.  ـــراس دسترس ـــم ک ـــه ی خان ـــه خان ـــره ب پنج
ـــت و  ـــاوم )مارگ ـــرافی تننب ـــواده ی اش و در خان
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ــد.( ــگاه می کننـ ــه ایـــالی نـ ــرون بـ ــه بیـ ــره بـ ــاز پنجـ چسـ
دارد.  فراگیـــر  حضـــور  اندرســـون  وس  فیلم هـــای  در  تروفـــو  تأثیـــرات 
ــود  ــاع داده می شـ ــو ارجـ ــای تروفـ ــه فیلم هـ ــه بـ ــک کـ ــای کوچـ دیالوگ هـ
ماننـــد: ایـــن یکـــی نـــه. ماننـــد تکرارعینـــی دیالـــوگ ژولـــز در ژولـــز و 
ـــتفاده  ـــد اس ـــو. مانن ـــتیو زیس ـــا اس ـــی درآب ب ـــم )1962( در زندگ جی
ـــگ  ـــار دارجیلین ـــیقی در قط ـــه ی موس ـــل جعب ـــمبولیک مث ـــای س از ابزار ه
ـــوک  ـــیقی ک ـــه ی موس ـــز جعب ـــک نی ـــادر ج ـــک و م ـــر ج ـــت دخت ـــد. دوس لیمیت
می کننـــد کـــه مـــا را بـــه یـــاد صحنـــه ای می انـــدازد کـــه دوســـت دختـــر 
ژولـــز یـــک ســـکه در پیانـــوی مکانیکـــی می انـــدازد. مثلـــث عشـــقی کـــه 
در راشـــمور و خانـــواده ی اشـــرافی تننبـــاوم مرکزیـــت دارد. اینهـــا 
ــر  ــم )1962( و دو دختـ ــز و جیـ ــای ژولـ ــکان دارد از فیلم هـ ــه امـ همـ
انگلیســـی )1971( الهـــام گرفتـــه شـــده باشـــند. اگرچـــه می تـــوان گفـــت 
ـــی  ـــا پیچیدگ ـــون ب ـــخصیت های وس اندرس ـــی در ش ـــرفت احساس ـــتن پیش نداش

ــرت دارد.  ــو مغایـ ــای تروفـ پالت هـ
ـــای  ـــده در کاره ـــتفاده ش ـــن اس ـــای نمادی ـــورد المان ه ـــه در م ـــت ک ـــم اس مه
اندرســـون اغـــراق نکنیـــم. تقریبـــاً تمـــام مثال هایـــی کـــه بـــه راحتـــی بـــه 
ــه  ــدا بـ ــه در ابتـ ــت کـ ــزی اسـ ــر از آن چیـ ــد ایهام گرایانه تـ ــان می آیـ ذهنمـ
نظـــر می رســـد. )و شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل فیلم هـــای اندرســـون را بایـــد 
چندیـــن بـــار دیـــد(. ایـــن درســـت اســـت کـــه اهمیـــت برخـــی المان هـــای 
ــادی در  ــتفاده ی نمـ ــام اسـ ــد تمـ ــا نبایـ ــم امـ ــاوت بدانیـ ــبیه ی را متفـ تشـ
فیلمنامـــه و دکوپـــاژی در کارگردانـــی وتدویـــن را برگرفتـــه شـــده از مـــوج 

نـــوی فرانســـه بدانیـــم. 
ـــون  ـــار اندرس ـــپ کات در آث ـــد جام ـــر مانن ـــی بنیادی ت ـــیوه های تدوین ـــی ش برخ
ــگ  ــار دارجیلینـ ــی در قطـ ــن واقعـ ــتفاده از لوکیشـ ــود. اسـ ــده نمی شـ دیـ
ـــه  ـــتانی ک ـــه داس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــًا ب ـــد صرف لیمیت
ایـــن فیلـــم دارد بـــرای درســـت کـــردن صحنـــه ی مصنوعـــی، هـــم بســـیار 
ــود.  ــر نشـ ــی باورپذیـ ــدازه ی کافـ ــه انـ ــاید بـ ــم شـ ــود هـ ــرج می شـ پرخـ
ــی  ــرای موقعیت هایـ ــواًل بـ ــن روی دســـت معمـ ــینمایی دوربیـ ــیوه های سـ شـ
ـــه ی دزدی  ـــد صحن ـــژه دارد، مانن ـــت وی ـــت اهمی ـــه فوری ـــود ک ـــتفاده می ش اس
ـــواده  ـــه در خان ـــا خان ـــالی ب ـــین ای ـــادف ماش ـــت، تص ـــل راک ـــه در بات خان
ی اشـــرافی تننبـــاوم، نماهـــای حملـــه ی دزد و خداحافظـــی دراماتیـــک 
ـــرای  ـــن روش ب ـــو. ای ـــتیو زیس ـــا اس ـــی در آب ب ـــی در زندگ ـــور، دریای الن
ــوان آن  ــی تـ ــود و نمـ ــتفاده می شـ ــرداری اسـ ــی در فیلمبـ ــرفت حرکتـ پیشـ
را جنبشـــی خود انگیختـــه و شـــورش گرایانـــه در مقایســـه بـــا مـــوج نـــوی 

فرانســـه دانســـت. 
ــکوهمندی  ــگ شـ ــای تراکینـ ــه نمـ ــان بالفونتـ ــی قهرمـ ــه ی معرفـ در صحنـ
ــی  ــتادیو و کارگردانـ ــتفاده از اسـ ــر اسـ ــون بـ ــح وس اندرسـ ــی از ترجیـ حاکـ
ــود  ــه خـ ــاده بـ ــکل سـ ــی شـ ــودات دریایـ ــاب ها موجـ ــت دار دارد. مشـ جهـ

ــده اند.  ــدی شـ ــب بنـ ــن ترکیـ ــا انیمیشـ ــد و بـ ندارنـ
بداهه پـــردازی در کارهـــای اندرســـون، هرچنـــد محـــدود، اتفـــاق می افتـــد 
و بـــه نظـــر مـــی رســـد بازیگرهـــا دیالوگ هـــا را طـــوری بیـــان می کننـــد 
کـــه بتواننـــد بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار کننـــد. البتـــه اگـــر برداشـــتی تولیـــد 
ـــود  ـــرار می ش ـــت تک ـــدر آن برداش ـــد آنق ـــش نیای ـــون خوش ـــه اندرس ـــود ک ش
ـــت از  ـــی صحب ـــت وقت ـــر اس ـــه ذک ـــود و الزم ب ـــع ش ـــند او واق ـــورد پس ـــا م ت
ــیار  ــردازی بسـ ــود بداهه پـ ــه می شـ ــی صحنـ ــًا طراحـ ــن و مخصوصـ لوکیشـ

ـــت.  ـــدود اس مح
ــک  ــمت یـ ــه سـ ــراک آپ بـ ــک از تـ ــای دراماتیـ ــون در موقعیت هـ اندرسـ
آبـــژه یـــا شـــخص اســـتفاده می کنـــد. ماننـــد وقتـــی کـــه مکـــس بـــه میـــز 

کتابـــدار نزدیـــک می شـــود تـــا لیســـت کســـانی کـــه قبـــل از او کتـــاب را 
بـــه امانـــت بـــرده بودنـــد ببینـــد. یـــا وقتـــی عالقـــه اش را  بـــرای ایجـــاد 
یـــک گـــروه شمشـــیربازی در مدرســـه ی جدیـــدش ابـــراز می کنـــد. وقتـــی 
آنتونـــی بـــرای اولیـــن بـــار جاسوســـی آینـــز را می کنـــد و وقتـــی دیگنـــان 
رابطـــه اش بـــا آقـــای هنـــری را تاییـــد می کنـــد. ایـــن شـــیوه در آقـــای 
ـــس  ـــم فاک ـــی خان ـــود؛ وقت ـــتفاده می ش ـــز اس ـــز نی ـــگفت انگی ـــس ش فاک
ــی  ــا وقتـ ــد. و یـ ــی گویـ ــد« را مـ ــت نباشـ ــر اسـ ــدی »بهتـ ــه ی کلیـ جملـ
فاکـــس بـــه صـــورت غریـــزی در مهمانـــی متوجـــه می شـــود کـــه پســـرش 
ــف را در وس  ــک ضعـ ــاید یـ ــن شـ ــد. ایـ ــور ندارنـ ــون حضـ و کریستوفرسـ
ـــه ای  ـــس درام در صحن ـــردن ح ـــرای وارد ک ـــالش ب ـــد، ت ـــان ده ـــون نش اندرس
ــی از  ــن حاکـ ــن همچنیـ ــا ایـ ــتگی اش را دارد. امـ ــختی شایسـ ــه سـ ــه بـ کـ
برتـــری تحریـــف شـــده ی نمایه هـــای درون قـــاب نیـــز هســـت، اشـــخاص 
ـــبت  ـــتند، نس ـــه در آن هس ـــرایطی ک ـــتری در ش ـــت بیش ـــت، اهمی در آن موقعی
بـــه چیـــزی کـــه مـــا مشـــاهده مـــی کنیـــم، مـــی بیننـــد. )ماننـــد وقتـــی 
کـــه چـــس در دفتـــرش اســـت و وقتـــی ایـــالی روس اســـتیج ســـخنرانی 
می کنـــد.( آنهـــا درواقـــع قهرمان هـــای داســـتان های خـــود هســـتند. 
ــگفت  ــس شـ ــای فاکـ ــه دار در آقـ ــه مزرعـ ــی از سـ ــن نماهایـ همچنیـ
انگیـــز، بیـــن بـــا نـــگاه داشـــتن تفنـــگ خـــود بـــه ســـبک شـــان کانـــری 
ـــخصیت  هایی  ـــا ش ـــر( ب ـــم گلدفینگ ـــترهای فیل ـــی از پوس ـــد یک ـــت مانن )درس
کـــه مســـتقیمًا بـــه دوربیـــن اشـــاره می کننـــد. ایـــن نشـــان دهنـــده ی ایـــن 
ــه آن  ــوان بـ ــد، می تـ ــه می بیننـ ــود را اینگونـ ــخصیت ها خـ ــه شـ ــت کـ اسـ
ـــن  ـــن بات ـــم بنجامی ـــان فیل ـــه در پای ـــت. ) ک ـــی گف ـــای بریتانیای ـــک نم ی

)2008( دیویـــد فینچـــر نیـــز اســـتفاده شـــد.(
زومـــی کـــه در صـــورت فاکـــس وقتـــی پشـــت بطری هـــای شـــراب ســـیب 
مخفـــی شـــده بـــود انجـــام شـــد نیـــز توســـط همـــان شـــیوه امـــا بـــرای 
ـــدا  ـــس را پی ـــر فاک ـــه اگ ـــرا ک ـــد زی ـــاد ش ـــه ایج ـــش صحن ـــس تن ـــای ح الق

ــود. ــته می شـ ــد کشـ کننـ
ـــادی  ـــرم ع ـــه دور از ن ـــدان ب ـــون چن ـــبک کاری وس اندرس ـــن س ـــود ای ـــا وج ب
ــی از  ــد برخـ ــم )ماننـ ــل فهـ ــر قابـ ــده و غیـ ــا تکان دهنـ ــازی و یـ فیلمسـ
ــورت  ــه صـ ــارف بـ ــیوه های متعـ ــا او از شـ ــت. امـ ــدار( نیسـ ــای گـ فیلم هـ
غیرمعمـــول اســـتفاده می کنـــد. بـــرای مثـــال اســـتفاده اندرســـون از نوشـــته 
روی تصویـــر معمـــواًل تأثیـــری مشـــابه فاصله گـــذاری دارد. بـــه مـــا 
ــود.  ــان داده می شـ ــا نشـ ــه مـ ــزی بـ ــه چیـ ــم و چـ ــود کجاییـ ــه می شـ گفتـ
ــاید مخاطـــره ای در قســـمت اصلـــی تصویـــر  کپشـــن های روی تصویـــر شـ
ــود  ــاد آوری می شـ ــا یـ ــه مـ ــن بـ ــود ایـ ــا وجـ ــا بـ ــد امـ ــاد نمی کننـ ایجـ
کـــه توســـط یـــک داستانســـرای قابـــل اعتمـــاد بـــه مـــا داســـتانی گفتـــه 
می شـــود. شـــخصیت ها نیـــز شـــاید هیـــچ اشـــاره ای بـــه وجـــود مخاطـــب 
نمی کننـــد امـــا معمـــواًل مســـتقیمًا بـــه دوربیـــن نـــگاه می کننـــد. بـــا 
ــی  ــش عقیدتـ ــرای چالـ ــون بـ ــر اندرسـ ــته ی روی تصویـ ــتفاده از نوشـ اسـ
ـــردن  ـــف ک ـــان دادن و تعری ـــا نش ـــردن ب ـــف ک ـــای تعری ـــه ج ـــان دادن ب نش
ـــت  ـــتبان صحب ـــاره ی اس ـــو درب ـــور و زیس ـــت. الن ـــاخته اس ـــاده س ـــود را آم خ
می کننـــد پـــس تصویـــر بـــه نمایـــی از پرتـــره ی اســـتبان روی دیـــوار کات 

می خـــورد.
ــود، اندرســـون و  ــوم را در مثلـــث بیـــن خـ ــدار گوشـــه ی سـ ژان لـــوک گـ
تارانتینـــو کامـــل می کنـــد. تارانتینـــو نیـــز خـــود بـــه شـــدت تحـــت تأثیـــر 
ایـــن کارگـــردان فرانســـوی در ســـاختن ســـگ های انبـــاری قـــرار گرفتـــه 
ـــی از  ـــام فیلم ـــارت، ن ـــد اپ ـــدی اش را بن ـــی تولی ـــام کمپان ـــی ن ـــت )حت اس

ـــت( ـــاده اس ـــدار نه گ
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قطعاً بند اپارت )1964( تشابهات واضحی به باتل راکت دارد اما در فیلم اندرسون 
آزار شخصیت ها  باعث  گزاف  اما صدمه ای  است  غالب  فیلم  بر  کلی  به صورت  اندوه 
نمی شود. لحن کلی فیلم بیشتر به آثار ابتدایی وودی آلن که تا حدودی نامعقول بود 
نزدیک است. همه شخصیت ها قدرت کامل دارند اما از آن اطالع ندارند. برخالف استفاده 
به  کردن مخاطب  وادار  آمده،  وجود  به  دراماتیک  تصور  نویس،شکستن  میان  از  گدار 
خواندن نوشته تا دیدن تصویر. یادآوری آشکار به تماشاگر از حضور کارگردان. اندرسون 

نسخه ی نامحسوس تری از این تکنیک را اقتباس کرده است.

کارگردانان صاحب سبک )اسکورسیزی و بونوئل(
دیدن  از  اسکورسیزی پس  کند.  را تحسین می  اندرسون  آشکارا  اسکورسیزی  مارتین 
باتل راکت به کارگردان نوپا  گفتنه است او وارث سینمایی اش خواهد بود بود. کوین 
کانروی اسکات )کارگردان خالق در تایبر جونز( از وس اندرسون نقل قول می کند که 
اندرسون در نظر داشته است که باتل راکت را درامی خشن همانند خیابان های پایین 
شهر اسکورسیزی بسازد، اگرچه خیابان های پایین شهر از  آثار ابتدایی اسکورسیزی نبود 
اما مانند باتل راکت داستان گروهی از مجبرمان مشتاق را به تصویر می کشید و مانند آن 

فیلم برای گارگردانش توجه عمومی را در بر داشت.
اسکورسیزی که تا کنون چند فیلم درباره ی خواننده های مشهوری چون باب دیلن و 
جرج هریسون و فیلم کنسرتی از اجرای رولینگ استونز ساخته است، سلیقه ی موسیقی 
یکسانی با وس اندرسون دارد. اندرسون در فیلم باتل راکت برای نشان دادن فشاری 
که به دیگنان وارد می شود از موسیقی Men 2000 رولینگ استونز استفاده می کند. 
اسکورسیزی نیز در صحنه های آخر رفیق های خوب برای نشان دادن آخرین ساعات 
آشفته ی هنری هیل موسیقیی تقریبا مشابه با همان تمپو به کار می برد. می توان گفت 
این دو مرد به خوبی می دانند از موسیقی متن چگونه استفاده کنند که بیشترین تاثیر را 

در مخاطب در داشته باشد.
همچنین استفاده ی صحنه آهسته در سکانس ذکر شده نیز بازتاب تاثیری از اسکورسیزی 
را در ذهن ایجاد می کند. وقتی دیگنان به زندان می رود، صحنه آهسته ریتم را پایین 
آورده و به صحنه حسی واال و شکوهمند می دهد. و رابرت دنیرو به عنوان جانی بوی در 
خیابان های پایین شهر را به ما )و شاید حتی خودش( یاد آوری می کند. حتی حرکت رو 
به جلوی آهسته و نمای حرکتی دالی نیز درست همانند خیابان های پایین شهر در این 

فیلم طراحی شده است.
اندرسون هیچگاه از حرکت آهسته برای دراماتیزه کردن صحنه های خشن استفاده نکرده 
است. اما مانند اسکورسیزی با آرام کردن تنش صحنه تاکیدی بر قدرت احساسی موقعیت 
دارد. اگرچه استفاده ی اسکورسیزی از این تکنیک دقیقا به همین صورت نیست. برای 
مثال اسکورسیزی از نماهای ترکینگ رو به جلو استفاده می کند به این دلیل که او سبک 
خاصی برای نشان دادن مردانگی شخصیت هایش دارد. اسکورسیزی هیوالهای حقیقی 
خلق می کند، که توانایی کشتن را دارند. هیوالهای وس اندرسون این قابلیت خشونت 
را ندارند. خشونتشان حتی گاهی طنز آمیز می شود. )شخصیت جاپلینگ بازی ویلم دافو 

در هتل بزرگ بوداپست(

لوییس بونوئل
وقتی از اندرسون پرسیده می شود از چه کسانی تاثیر گرفته است معموال از بونوئل نیز یاد 
می کند اما اشاره ی صریحی نمی کند. اما سورئالیسمی که در کارهای بونوئل استفاده می 
شود به وس اندرسون ربط داده نمی شود بلکه در دوره ی زمانی خاصی )1977-1964( 

تکنیک های فیلم برداری استفاده شده اش را با وس اندرسون مقایسه می کنند.
بونوئل در آن زمان در فیلم هایش نماهای واید برای معرفی شخصیت ها به کار می برده 
است. و گاهی استفاده از نماهایی از آبژه ها بدون کات زدن ) مانند سکانس رستوران در 
بل ده ژور )1967( ( در فیلم هایش دیده می شود. اندرسون خود به استفاده ی حرکتی 
بونوئل در فیلم جذابیت پنهان بورژوازی )1972( اشاره می کند. اما نمونه اش در فیلم شب 
بوگی )1997( به طور واضح تری این تاثیر را به ما نشان می دهد. ما یکی از شخصیت 
ها را برای چند ثانیه دنبال می کنیم و بعد به شخصیت بعدی انتقال داده می شویم و 
مدت کوتاهی آن را نیز دنبال می کنیم. طوری که انگار دوربین بی وقفه بدون سوژه ی 
خودش می گردد. این روش در تیزر تبلیغاتی سافتبنک و AmEx ساخته شده توسط وس 
اندرسون و برداشت بلند پایانی خانواده اشرافی تننباوم و راشمور وقتی دوربین دیرک را 

دنبال می کند دیده شده است.
در آخر باید گفت شاید  وس اندرسون تاثیرات مهمی از کارگردان های مطرح تاریخ سینما 

گرفته باشد که البته این امری
طبیعی است اما چیزی که می توان با اطمینان گفت این است که اندرسون، با سبک 

خاص خود تاثیر زیادی در آینده ی سینما خواهد داشت.


