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 (مونته هلمن ؛1974) بازخروس

 جاناتان رُزنبام

 برگردان دالرام اکبریانی

 

کره رممرن  پری  بررردرا  اییهمرا  برا  ک شر یمر ادعاترین اثرر ور ددر بی 1نبه نظر هلم

ا   ی مرر رد نیررا هاهلهلررهبیرررم  کدرری   برر د   دادهانجررا   «هرراینیمحلرره  »در  یپ النسرر 

های فرمرراه  را پرری اسرراداده ا  مفهدرره، در عررین این رره 2ترین گرررمه مطاارررا سرر ی عررا 

 کن .های  را ارائه میای ا  دغ غه  ی ه مانامباًگیرد م می

م عمر تاً  نرا ی  فرماهیسرای، یسرحِ  دامنره «هراینی  محلره»در  ا  هرر منظرری به  عم مرن

 ی)ماننر   مران ردیرترا در مرکر  قررار گ شر دیآشر ار مر هاییم قعیّتدر است.  فرمپ شان ه

م  راشرن ویدرب اترا  کرار مر یرا ا  رم یکره کرارگرا  نرام مینربییم بعر  مر مشن ییکه م
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مانرر  کرره بطرر  ای برراقی میی حاشرریههرراتیشطصرر بررر رمیمعمرر الً  ( امرراکننرر پررام می

برره  ،برره عرررارگ دی رررانرر . های اصررلی را مسرر مد کرده یررادی ا  فیررای یررانری شطصرریت

آنحر ر کره  م دهر مری رخ هاشطصریت نیم بر حر   فرماهیسرای هراییکه با  رس ینظر م

 .اب ینمی دامهاشا  ا یدر م رایج استآثار معمایی  م رد غاهراً در

اسررت م شررام   تررر هیررچینسرررااً پ فرمررا م  یتجررار هایسرر یه ا یررتحررابم م 3بررا ورمس در

 لمفرری در هراینر  وررمس تماشرا یبرا  مطاار  عرا . شر دیم  یرن یسرا یم هرم تعامر 

 یادآمریر - کررد  آ   یربر م  تحم - ن اره را نیرا کنر یم یم هلمرن سرع شر دیمر ی ی

هررا ینرر  ورمس   یررد یبرره انرر ا ه سرراًاسا بررا بررا نررا  ورمس یلمرریف تماشررایکنرر  کرره 

 یکارآگرراه یهاکرره برره انرر ا ه داسرراا  یاحمقانرره اسررت. هلمررن بررا کررار کرررد  در  انررر

 برر بینی کرره نسرررت برره کنرر یم  ایرردسررت پ ی یرراسررت برره   ریپرر ینبی یم پرر قررراردادی

 است. ترکیناب ن د گراییبه پ چ یپ النس  یگ نهک کا  پارتی

م دم  بن یدم شررر  4)مار  امترر ( بررا ورمس کیرر   یررریب ارررد داسرراا  را در نظررر 

ا  انرر ا ه   یکرره برر کنرر نصرریحا  میها ا  برنرر ه ی رری. دهرر یپرنرر ه را ا  دسررت م

ی سرر  گ رم ه کنرر عهرر  میبررا ورر د  دریررام امترر    نرر ،یحرررم م یررادی م  ن شرر یم

 اشرم هوررمس سرا  اناطراب ندر ه،  یین نر ه نیکره بره عنر ا  بهارر یم تا  مان ردیب 

کرره  دهرر یهلمررن ایررا ه م ،یرریامانرراد در قاهرر  رما نیررا  ا ادررره رفرران ی)برررا را ندرر ن 

 عینرریکرره عمرر تاً مدرراه اگ   یرروررارا ا  قرراب ب   یبرره عنرر ا  رام گرراهی ت حرریحاتی

م  هاپرنر ه ،یبن کره پر   شرر  شر دیمر ماحر  یههسراان یام برا مهرایر .هسان ( ک تاهی

را داشراه بره   یررا کره آر م یهرم مر اه تیرم در نها کنر یمر اهمفرر تد یم م حمایت را

 .آمردیدست م
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ا  ینرر   ترانهیمحدرر تر م، عررر تراحمقانرره یاسررت کرره برره مر شرر دشرر ارمررن  یبرررا

م  5«ها بررا  دارنرر فقررف فرشرراه» لمیدر فرر محابررایپرررما  ب ا  قیرراهررا ف ررر کررنم. ورمس

 یانرر ا ه مسررطره برررا نیبرره همرر هرراییرا راه 6«۷۰۰۰وررف قرمرر  »ر د یران یررمسررابقه ات مر

 هراتیفعاه نیرقرر   کررد  ا  یرده نیبره همر قرفف  یاما شرا دانمیم باهغمردا   یگ رانمقت

هر نرر   سررت،یمدرر   ن میبرررا ی کیمارراف ییهاک  برره عنرر ا  اسرراعارهاهرر لمیدر هررر دم فرر

ور دش برا  اگیرتجرب برآمر ه ا  هراییبا تراب مثابره بره هراآ  برا عیناً هاک  اصرار دارد که

 احارررا  هرراآ  هم برر م ایرره شرر یم راننرر مرری را هرراکرره آ  یم مردانرر ماهررایه اپ هررا،نیماشرر

 . مب  اری

 

 تیامرا یر اب کنر مری ف رر  ره هراینر  وررمس یهلمرن دربراره دانرمینمر سر سر  نی

یرراری  8«یرراده آسررداهت دم ارفرره»م  ۷«یانرر ا ریت» یهررالمفی در کرره مسررابقاتیم  هررایبررا 

  تعرر ی انرر احمقانرره کرراماً هرراکرره همرره آ  کمیررک ونررک یکنایرره نیررهمرر اره بررا ا اسررت

. سررتین «بررا ورمس»دمر م درا  امترر  در  ی مهرراتر ا  آراحمقانرره  یرر چی. م هشرر دیمرر

 برا دیمر اسرت کره الم  د  ایر   ین شر دهیر کره امتر  بره  ش دیماقاع  نم یکساریعااً 

هررر صرر رگ  در) .دانرر نمی  مهررارت  یافرر ا ایرر اش را رشرر  اواقرریعلررت پیرررم ی ایرر
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 هاپرنر ه مطرا  اراًینها هرام ینر   نر یام را رقرم مر یبردهرا اسرت کره یههساان کیشر

تجرارت   یکره امتر  دربراره ایااعراگ محرمانرها (.بن نر یکره شرر  مر یست نه کسانا

 برداشرایکره دهر  ام میبره  یداشراندمست کر دنی شرمایلی ا  دراریب ،دهر می ارائرهبه مرا 

 ی«ایرردر رمررردیپ»ا   ایهمچرر   نسررطه .پرمرانرر یرا در سررر مرر  ا  هرر ف ایاسررح ره

 .کید گ با سا ی ش ه استبا با ی د  یدهات یبافا درکه   ین یهم

در را  9منرایررر کرر ر محصرر   سر دسررای نیررا درهلمررن  ترحررر ترین نمرر دمدررط 

 م برپرا کررده اسرتیمر   هراینر  ورمس تر ا  یافرت کره حر  ای میشل غی م همهمه

کرره  یبرره نحرر  ییرمسرراا مگ هررایگدررت در هرر ایت اشاهعررادهاسرراع اد وار در   یررم ن

ا   یو شررد  ، ییآالبامررا کیرربرره نظررر برسرر . برره عنرر ا    آمیررینرر   ینررییآ مرد  همچرر  

ی ر ندررا  یا یررکهمررهکرره  هررایین ب های سررت م هرراههجرره هررای شررماهی ا یان ی تلقرری

 ،1۰«  ینررفرمشرر اه شررهر ف » همچرر   یقرریدق هاینم نرره یرر ا ا  نرر ار . شرر ن یمرر داده

مثررر   ییهرررالمیدر ف گرمتسرررک ی ات رهرررایکار ،12«یرمدوانررره محدررر»م  11«بیرررری دا »

 یلرریم )و 15«ملررک مح رر   اسررت نیررا» ،14«راهممررن سررربه» ،13«ییرر ان نیریپرنرر ه شرر»

 یکراف قر رنی. همرآمرنر ور نم را بره یر ش میرنر ار  16«یینر ب»( مگر ییماأسدم کره مر

 بر می هراییدهرات مگر یم گدرت ظراهرا   میدر اسراداده مسراق  رههلمن  میاست که ب  

 دارد. یقیش خ م دق وحاناپ یر گ ش  م  دم شا هایدالهت حمنی نمای در   هم 

 ادیرمرن را بره  برارکیرا    یبر «برا ورمس»  آمیرم اعنره انرهیرذارعی در حقیقت شر خ

 برردپری می یییرا 18«ه شریارور   »رمرا  در  گرردماعر  دمره انر اوت. 1۷امکرانر یفانر

م بره نظرر  بره م یره بر د  نر ارد یا یرندی رر  اسرت یور ب نیماشرصاح  که  یمردهر 

مدرابه  ییهران بره نیر   شرهرت در قررا  امتر  شطصریت ینیم ور دب شقیکلهکه  رس یم
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 19«رم  ملرر »در  ریتصرر  نیا  همرر تجسررمی شررکبی هرراتعلررم دارد. )ورر د ینرر  ورررمس

ی رری ا  معرر مد پیرررما  یرر ی مسررت اسررت  علرری م امکررانر  اسررت 2۰مسررت  یررناتان

هلمررن تصررادفاً اما ینرر   ایررآ (.در   رر ن ی تلقرری م نمررای  ودرر نت اهطصرر  

را آنجررا  اشیگ نرر  درراریکرره امکررانر ب یشررهر ا،یرری ری ،21لجرر  یرا در م هرراورمس

 نیرا دانمیکره مر ی یر)تمرا   شر ه اسرت  یرا کره اناطرابی حساب دهر  یگ ران ، قرار م

ا   ایرربررر اساسرر  سرراواه شرر ه  لمیکرره فرر یمم ررن اسررت ا  رمرران اناطرراب نیرراسررت کرره ا

 نیرا احامرا  هرحرا  برهمهری  باشر ، آمر ه هرامح  ینر  وررمس یدرباره سا ن هدان  

هلمررن  یمهمرری در کارنامرره اثررر «ورررمس ین رری»ار ش ذکررر کرررد  را دارد(.  تأثیرپرر یری

ا   لمیفرر نیررقابرر  قررر   اسررت. ا در کررار نیسررت ی رررید  یررکرره   یامررا تررا  مرران سررت،ین

در  امّررااسررت  «یرراده آسررداهت دمارفرره»ادعرراتر ا  دارد م کم یکماررر تییرر اب «یرانرر ا یت»

 است. یابی ّ  یم هرت نا  کمدست ،ب ترین حاهت

 

 ها پان شت

 ای است ا  این مقاهه تریمه* 

https://www.jonathanrosenbaum.net/2018/05/cockfighter-tk/ 

1 )Monte Hellman 

2 )the peanut gallery  ترررین قیمررت بلیررت را ترین یای رراه در سرراهن نمررای  کرره ار ا عقرر

 داشت.

3 )Cockfighter 
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4 )Warren Oates 

5 )Only Angels Have Wings (1939) 

6 )Red Line 7000 (1965) 

۷ )The Shooting (1966) 

8 )Two-Lane Blacktop (1971) 

9 )Roger Corman آمری رررایی کررره بیدرررار بررره دهیررر  کننررر ه ن ی  م تهیهکرررارگردا ، فیلمنامررره

ی کررم م در  مررانی ک ترراه هررایی کرره بررا ب دیررهشرر د. فیلمهررای مسرراق  شررناواه میکننرر گی فیلمتهیه

 ش ن .ساواه می

1۰ )The Phenix City Story (1955) 

11 )Baby Doll (1956) 

12 )Wild River (1960) 

13 )Sweet Bird of Youth (1962) 

14 )I Walk the Line (1970) 

15 )This Property Is Condemned (1966) 

16 )The Southerner (1945) 

1۷ )Flannery O'Connor 

18 )Wise Blood 

19 )The Day of the Locust 
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2۰ )Nathanael West 

21 )Milledgeville 

 


