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 های وحشیقصه

 کوئنتین :نویسنده

 برگردانِ رکسانا طالبی

 

از یههم من ههر  ههی    "های وحشههیقصهه "

مهمی اسه.  اکنهون که  مشهنوش نو هتن 

در  فههرنمی یههون  4ایههن یاددا ههت و حههدودا  

و  اندشسهههت تما هههای آن ن  بهههآرژانتهههین 

ی در جشههنوارهپهها از نتسههتین نمههای  

ی اخیههههر و در دوره(2014) ههههی   کههههن 

نههام د بهتههرین  ههی   نیهه  آکههادمی اسهه ار 

خارجی زبان  ده اسه.  تنهها یهم  هی   

([ و  قه  یهم 1952 هرو  دسه. پیهدا کهرده بهود )ننه  )از ب  این میه ان آرژانتینی دیگر 

روایهه. رسههمی  ههی   دیگههر ههه  در کههن ح ههور دا هه. و برنههده جههای ه اسهه ار نیهه   ههد )

 ههان های([ و تنههها یههم  ههی   آرژانتینههی برنههده جههای ه اسهه ار  ههده اسهه. )راز  ش 1985)

کسهانی که  از عهنس. سهینما سهتن  های وحشهی رویهایو قصه اهه([  عالوه بهر این2010)

 هرو  در بهاکا آ هیا را   سه.  کهوردرگویند را ب  واقسی. بهدش کهرد:  ی مهی که  می

هههر تاییههد منتقههدان    ی مههی کهه  مُها مو قیهه. کسههد کههردی جشههنوارهزمههان در زنریههرهو ه 

ای از طیهههس گسهههترده "های وحشهههیقصههه "الم  هههی را از آن خهههود کهههرد  داخ هههی و بین

 گوتریثنهها  کهههههای تهها تسریس آمی نقههدهای متفههاوت منتقههدان را در پههی دا هه.  از سههتای 

  "کنندهبسیار سرگرم" همچون

التحصههی ی از  ههد  او بسههد از  ار  ی  ههم  قهرمههانی سههالگی بههدش بهه 40ن در رادمیههان زیفهه

دانشههگاهی کهه  تقریبهها  تمههام سههینماگران مساعههر آرژانتههین در آن تحصههی   -دانشههگاه سههینما 
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قسهمتی  14گیر سهریالی که  بهرای ت وی یهون سهاخ. )سهریالی بها مو قیه.  شه  -کردند 

و بسههد از آن دو  ههها انههداخ.([ نههام  را بههر سههر زبان2003-2002) "سههازها بی "بهه  نههام 

( و یهم کمهدی پ یسهی 2003) "قسهر دریها"یم کمهدی رمانتیهم به  نهام    ی   ب ند ساخ.

( که  هههر دو نقههدهای متفهاوتی گر تنههدو  ههرو  زیههادی 2005) "در آزادی مشههرو "به  نههام 

ن رند و ب  هیچ جشنواره خارجی نیه  راه نیا تنهد  امها ا هراد زیهادی بودنهد که  به  آینهده او 

گر ه  هها بهود  انشهان داد که  حها بها آن "های وحشهیقصه " ههایند و مو قی.ایمان دا ت

آرژانتههین کشههوری اسهه. کهه  بیشههترین تسههداد تولیههد محصههونت سههینمایی سههالیان  را در 

میههان کشههورهای مندقهه  داراسهه.و بهها ایههن حههاش بهها کمبههود  یگورهههایی همچههون سههالاو 

سههازان  ی  آن خههود یسنههی و کههوآرونو اینههاریتو و نریههن و امرههاله  روبههرو بههوده اسهه.

  اندالم  ی احاط   دههای تراری بینی جریانوسی  ب  آمری ای نتینی ک 

کهه  عههنس.  ههی   داخ ههی از و ههسی. خههود را ههی اسهه.و امهها اگههر اخبههار را بهها وجههود این

اند  دادسههتانی کهه  ع یهه  رئههیا  ههوید کهه  مههردم کشههور نارا ههیدنبههاش کنیههد متوجهه  می

به  جهرم حمایه. از جنایت هاران عامه  قاته  عهامو اعهالم جهرم  ر نرید ک نایستیکرجمهورو 

در  میههرد طرز مبهمههی می بهه بهه  مر ههاو ا ی دادرسههیکههرده بههود درسهه. در روز اعههاده

های نقهدی از سهوی  نین موقسیتیو بنها به  یهم دلیه و عهنس. سهینما به   هدت بها یارانه 

ایههن  د کنههم هه  میسهه وت مسا و بههرای در ازا کیر ههنرولهه. د ههود و دولهه. حمایهه. می

یهابی  که  در مهال عهام بهر کننهده یها منتقهدی را مهیسهازو بهازیگرو تهی روزها ب  نهدرت  ی  

ع ی  دول. عحبتی کند  عهالوه بهر ایهن در طهوش دوازده سهاش گه هت  ههیچ  ی مهی سهاخت  

اسههتبدادی روزا  ونههی  رژیهه ههها در ر ههنر بدههردازد  آرژانتینیینشههده کهه  بهه  نقههد از دولهه. ک

کننههد کهه  بههی  از یههم دههه  بههر مو ههل قههدرت اسهه. و ق مههروی  ی مسههازی نههدگی میز

جمهاهیر  هوروی در ایهن مهورد از ی مدیسی را برای خهود  ایرهاد کهرده اسه.  )اتحادیه 

  موش بود( اما  رای  آن زمانو نسبتا  جهان کشورهای پیشرو بود
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جهود دارد  اعهال های وحشهی واما    ارتبهاطی بهین سیاسه. مساعهر و  ی مهی مره  قصه 

وحشههی  ههی   مهمههی اسهه.و ولههی  هایارتبههاطی اسهه.  از اینرهها  ههروه کههردم کهه  قصهه 

نتسههتین نمههای  ههی   را ببینیههد   سهه.تنههها کا ی تههوان گفهه. خههالا ایههن را نیهه  می

  رودب ند زنهی که  بها ا هاده به  سهم. محه  تحویه  بهار  رودگهاه راه مهیهای پا هن کف 

نیسه.و همهاندور که  به  پهالن بسهدی نیهازی نیسه.   نهد  مد قا  هیچ نیازی به  ایهن پهالن

 هود و سهدا عهفح  سهیاه  هده  هرا که  ههای هواپیمها بسهت  میثانی  بسدو محف    مدان

ای سههازیدوربههین از داخهه  محف هه  ایههن نمهها را گر تهه  اسهه.  ایههن  یهه ی جهه   ی  

ی ا ههتباه  رو ههان  و توخههالی نیسهه. امهها عمومهها  ا ههراد آن را بهها خالقیهه. و اسههتادج وه

 گیرند می

 

هه  انهد  آنوحشی از    اپی ود کوتهاه سهاخت   هده که  کمهابی  به  هه  مرتب  هایقص 

کهه  اند تصههنسی ریتهه. و پرداخهه.  ههده ههها بهه  حههدی تمامهها در و ههسیتی کهه   تصههی.

یم ثانی  بیشهتر از مهدت زمهان یهم اپیه ود بهر روی پهرده بهاقی بماننهد  حتی  مم ن نیس.

ی پاا تههاده ههوی ت وی یههونی پرخههرک اسهه. کهه  کههارایی پی  های وحشههی یههم جههورقصهه 

حاعهه ِ تولیههد آدرنههالین و خنههده از نمههای   نههد گونهه  پرداز بهه  عنههوان ما ههینی قصهه  آن

هایی اسهه. کهه  طیههس هههای گنههدو انتقههام و خشههون. بههین  تصههی.متت ههس از خُ ا

 هود  ایهن گهروه ندا هتنی تها به  سهتتی قابه  تحمه  را  هام  میمتفاوتی از کامال  دوس.
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بههرگمن و آلههتمن با ههندو امهها هههای کههارگردانی ماننههد های  ی  توانسههتند  تصههی.دوم می

ایههن داسههتان دیگههری اسهه.: در  ههی   زیفههرونو سههرگرمی تقریبهها  تنههها و تنههها مبتنههی بههر 

 هاس. می بین  تصی.های قدیکین 

  ه  در آرژانتهینبا این حهاش  هی   گیهرا و پرکشه  اسه.  هرا که  در نهایه. واقسها  به  آن

  اندس. مرتب  اسه.  همه  مستقدنهد که  ایهن روزهها مهردم حسهابی عصهبی و آتشهیجاری

ای ی مهها هسههتند  )در مصههاحب دگی روزمههرهنههایههن مههوارد از انههواه خشههون. بتشههی از ز

 ایو لح هه اعههالم کههرد کهه  اگههر آدم  قیههری بههودزیفههران  ا تتاحیهه   ههی  وت وی یههونی پههی  از 

نهداخ. کهرد  ایهن ااههار ن هر  نهان جهار و جنرهالی راه انمهی رنه دبرای جنایت ار  دن 

 ههایو نگرانی کردنهدک  دلیه  به  تسویها ا تهادن ا تتاحیه   هی   را همهین مسه    اعهالم می

رس از ته  ایرهاد کهرد آن هه  در کشهوری که  زیادی در ارتبا  با تهثثیر آن بهر  هرو   هی 

های  ههی   مربههو  بهه  ت ههاد و جنایت ههاران دلواپسههی اعهه ی مههردم اسهه.( تمههام داسههتان

و  ههردی کهه   در مو ههل قههدرت یتصهه  نبههرد  اسهه. درگیههری بههین  قیههر و ثروتمنههد

ترین اپیهه ود  ههی   کهه  یههم مراسهه    حتههی در آخههرین و پرج ئیههات ههدهمههال یت  س د

دههههدو بههه  و هههوا تصهههویری از دی را نشهههان میعروسهههی در   هههای بهههورژوایی یههههو

 ههود: در جریههان هههای  تصههی. اعهه ی و بههاقی جامسهه  ارائهه  میخصههوم. بههین  امی 

 همسهر  بها زنهی کاتولیهم به  او خیانه. کهرده اسه. ومتوجه   هده  ک  مهمانیو عروس

نتقهام کنهد از  هوهر  ابا برقراری رابد  جنسهی بها مهردی که  در آ هد خان  هته  کهار می

 کند د و او را با اخاذی تهدید میگیرمی

کنهدو حها  قهرا بهرای به  دسه. های وحشهی در مهورد  عهحب. میآن  ی ی که  قصه 

 هه نی نیسهه.و ب  هه  تقریبهها  ع هها آن اسهه.: آگههاهی آوردن ثههروت از طریهها قانون

 ههها هسههتندو بایههد برنگنههد کهه  بههرای نگهههداری  ی هههایی کهه  عههاحد آنثروتمنههدان از این

 که  تنهها گیهردرا میو هسی مای مشهتاقان زیفهران   هد امهاطبقاتی نامیهده می این سابقا  نبرد

گههران متت ههس اجتمههاعی را کنههد کهه  کن : او از متاطبههان دعههوت مییههدگویمها را حههداق 
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  ایهن مسه    اندگالویه   هدهبه  هه  که   بینهدب ب  مراب  ورز ه اران یهم مسهابق  ورز هی

تیهه و  ههیم رد ثروتمنههد خو کههامال  در اپیهه ود سههوم  ههی   آ هه ار اسهه.و جههایی کهه  مهه

کهارگر  ی مهردرانهد به  وسهی  در جهاده می پو  و با پوستی رو ن که  ما هینی لهوکا را

  ود  سیاهی ک  ما ینی قدیمی و نیاتی  یدانی داردو تحقیر می

 

ار از ی جدیهدی نهدارد جه  آن هنگهامی که  مهرد ثروتمنهد پها از  هرایهدههیچ این سناریو 

. تها حهریف  را ب شهد  ایهن اپیه ود بها خشهون گیهردیاین تهدیهد تصهمی  به  بازگشه. م

از آن    مرگهی که  قهرار اسه. آ ه ارایابهد هود پایهان میای ک  منرر ب  مرگ مهیوحشیان 

وقسیتی لهههتی کهه  حاعهه  از درن ههر گههر تن و ارزیههابی دو مههرد در مهه لهههتی رذیالنهه  ببههری  

ن اسهه. کهه  آن برابههرو همچههون یههم مسههابق  ورز ههی عادننهه  اسهه.   ههی   نههاار بههر ایهه

روتمنهد بهود توانهد بها ایهن  همیم  ت میه   هود که  اگهر او ثمیزیفهران  آورااهارن ر  رم

 کهه  او حهها دارد ایههن کههار را انرههامو این  ههها را ب شههدا از  قههرا بههدزدد و آنکو ههید تههمی

 گوید های وحشی میاین تمام  ی ی اس. ک  قص دهد و از آن لهت ببرد  

انرهام داده اسه. خهارک کهردن سیاسه. از  هی   بهود  من هور زیفهران  ب  نهوعی کهاری که 

سیاسهه. واقسههیِ کشههور آرژانتههین اسهه.  آرژانتینههی کهه  دولهه. کر ههنر هههیچ کههاری بههرای 

های ج ههوگیری از خشههون. در آن ن ههرده اسهه. و بهها انههداختن مشهه الت بهه  گههردن توط هه 

سهه ولی. بشههر از خههود سهه د م خههارجیو  هههروندان مسمههولیو آا و هههوا و طبیسهه.
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سههازان آرژانتینههی در تصههویر کههام ی اسهه. از سهه وت  ی   "های وحشههیقصهه " کنههد می

برابههر ایههن خههودمبر ا دانسههتن مقامههات رسههمی: عههراحتا  بهه  خشههون.  راگیههر موجههود در 

کنههد ولههی هههر گونهه  ارجههاه و ا ههاره بهه  مراجههل عههاحد قههدرتی کهه  کشههور اذعههان می

گهههارد  حتههی در اپیهه ودی کهه   تصههی در میدهنههدو کنههار ی ادامهه  یهها تن آن را میاجههازه

پاسههب بهه  تسر ههی کهه  بهه  او  ههده اسهه.و بمبههی را در مقابهه  یههم د تههر دولتههی منفرههر 

دهههد )حههداق  بههرای تما ههاگران آرژانتینههی(و کهه  کارکنههان کنههدو  ههی   آ هه ارا نشههان مههیمی

ب  هه  از  هههرداری بههوینا آیههرس هسههتند )کهه   رکهه یمسههنگدش نهه  بتشههی از دولهه. 

  ود( اداره می ی اپوزیسیونسی  ومشتصا  ب 

 سههازی س.  ی نعههح ههومتی و هنههر مونهه  از نیههن ای سروعههداهاو رغ  همهه بنههابراین ع ههی

از مشهههورترین بههازیگران کشههور ) واز تولیههدات بسههیار پرخههرک اسهه. مم ههوکهه   دولتههی

 نههان  ی کهه هههایروای.ای از تنههها سوپراسههتار سیسههت (و مرموعهه   جم هه  ری ههاردو داریههن

ی بیهرون نه درنه  و تثمه  بازتابا  به مرهاش ایلح ه حتهی  که  اندپرداخ.  دهحسابگران  

 یمههادهآکننههده ولههی ی خیرهسههبم بصههری ماهرانهه  و دنههدهی اکشههن را نمیاز دایههره

  س.یج  س وت ن ی یدر باا   ی می  .یدر نهامصراو 

 

 

 ز ای اس. اجم مد د تراین 

 

Wild Tales (Damián Szifron, Argentina/Spain) By Quintin In Columns, CS62, From The 

Magazine / http://cinema-scope.com/columns/wild-tales-damian-szifron-argentinaspain/
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