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مونتدده هلمددن را در تلوی یددون دیددد    (1971) 4طر ددهآسددفالت دو  جدداده چنددد مدداه پددیم،  ددیلم

العداده(  عدهوه بدر چی هدای عدالی بلهده رار  اتنهداین  یلم به دالیل متعددی عالی اسدت )نده 

باسددتری جواناندده کدده اسددت، به  (1969) رایدددرای یای بددر  ددیلم دیگددر، ایددن  ددیلم اصدده یه

بدر  رهندد داشدت  نیرومنددیتدثییر  رایددرای یسارته شدده بدود  ایدن کده  از آن چندسال قبل

، ها، شددا ، درترهدداهددا، ماشددینجاده ی یلمددی کالددت دربدداره طر ددهآسددفالت دو  جدداده ولددی

هددیچ چیدد  سددر اسددت بددر اینهدده در دنیددا  ، شدداهدیاندددمبدداقی  5وارن اوتدد هددا، آزادی و لباس

 یتصددویر ابآن، قدددر نمددای آرددر  یلمددی اسددت کدده  همچنددین سددت جددای رددود  نی

 های قدددیمی سددینماسددالنکدده در  گونددههمان شددود می جعددل ،در  ددال سددورتن سددلولوئیدی

 یسددویه تددا بدددان جددا بددهدهنددد کدده سددازی را ننددان می،  یلمهدداا تدداد  هددر دوی ایناتفددا  مددی

 بددرای او ت و  ردداتددر از  رددور، جسددمانیّکدده طددرب و بددازیگری کممددادی سددینما عهقدده دارد 
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سددازی، مرزهددای های  یلمهمچنددین وسواسددی نسددبت بدده م دددودیت هلمددننددد  در کددار امطرب

کنددد، وجددود دارد )در ایددن مددورد، قدداب ای کدده  ددیلم را از جهددان جدددا میشددنارتیهستی

ای جامددد اسددت و نمدداد ناپایددداری  ددیلم(  در هددر صددور ، هلمددن زمددان شددیسددورته هم

از واقعیدت داشدته باشدند یدا بنواهندد واقعیداتی  بدرداریسازد کده سدعی در ک دیهایی نمی یلم

تدا جدایی کده رسدانه اجدازه  اوهدای اسدت، بلهده  یلم رخ دادهرا ننان دهند که جدای دیگدری 

هندوز گندوده  "سدینما چیسدت"هسدتند  ایدن پرسدم کده  مدادّی  دی نفسده شداهدیدهدد، می

ر ارتیارمددان یگددری از پاسدد  را د، هلمددن سددرن  دای بدده ناکجددا ددیلم جددادهاسددت، امددا در 

 گذارد می

 طدرب داسدتانیدیدد  و چدون دنبدال کدردن  6وینیدلای بده ناکجدا را در گذشدته جداده من اکتبدر

دیگدر آن را ببیدنم، پد  همدراه مدن شدهیبا باشدید  ایدن  بدارِآن دشوار است، اریراً مجبور شد  

تان واقعددی سددارته شددده اسددت، پدد   یلمددی دربدداره  یلمددی اسددت کدده براسدداس یدد  داسدد

  یهددی )بگذاریددد آن را  ددیلم یدد  بنددامیم( در کددار اسددت تماشدداکم دو  ددیلم بددرای  ِدسددت

شدود کده بده مدر  زندی ویرانگدر اسدت کده درگیدر مداجرایی جندایی می ،7ولمدا دورانی درباره

و بددازیگری کدده نلددم ولمددا  بددرداری  ددیلم اول اسددتی  ددیلمبددارهانجامددد   ددیلم دو  دراو می

 9ین سوسددامون)و شددان نددا  دارد 8کنددد، اینجددا الرل گراهددا ر  ددیلم یدد  را بددازی میدوران د

نوی  اسددتیون نامدده( و  یلم11)تددای رانددیِن 10کددارگردان میچددل هِیددون کنددد( نلنددم را ایفددا می

ا  یمیهلمددن و همهددار قدددهددای مونتددهنددا  دارنددد )دو نددا  آرددر بسددیار شددبیه اسددم 12گیددت 

 دربینیم کدده دی را مددیوییشددود، مددا یدد  دوقتددی  ددیلم شددرو  می اسددت( 13اسددتیو گایدددوس

جدداده بدده ناکجددا،  یلمددی از میچددل "آغدداز  ددیلم   عندداوینشددود و سدد   میقددرار داده تددا  لپ

ای بده ناکجدا،  یلمدی جداده"  ایدن ممهدن اسدت  دیلم ید  باشدد یدا نباشدد، و نبایدد بدا "هِیون

تنهدا در مدورد  2ا تمداالً  دیلم دو  مدا، اشدتباه گر تده شدود  امدا  دیلم  ،"ی مونتده هلمدنسارته

را بدا  (بدازیگرگراهدا  ) نسدبت بده (کدارگردانشدیدایی هیدون )سارتن  یلم ید  نیسدت، بلهده 

کده الورل  شدودآشدهار می سد   آمید د ای از ندو  ردود  در هدم مدیتمایل جندایی پیچیدده

او  -کنددد بلهدده ولمددا دوران واقعددی نیدد  هسددتمیگراهددا  ندده تنهددا نلددم ولمددا دوران را بددازی 
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تدا روایتدی از زنددگی ردود  را  هشدد نمدرده بدود و از او رواسدته شددطور که تصدور مدیآن

کدده در کنددد،  ددال آنیدد  گراهددا  نلددم دوران را بددازی مددی کنددد  پدد  در  ددیلمِ اجددرادوبدداره 

 کند بازی میکند که نلم دوران را را ایفا می ی"گراها " یلم دو، دوران نلم 

سدداله  77اکنددون  از هلمددنِ یترجددوان ینسددنه هیددونوجددود دارد  نیدد  دیگددری  ارتباطددا امددا 

سداز و بدازیگر در جریدان اسدت مبتندی اسدت بدر آنچده میدان هلمدن و چه بدین  یلماست، و آن

اتفدا  ا تداده بدود کده بده طدور مبهمدی بدا  دیلم  جاده آسدفالت دوطر دهی زن ، ستاره14لوری برد

)آردرین  اصدلی دارد "داسدتان واقعدی"ای مندابه آنچده  دیلم اول بدا سومی ارتبدا  دارد  رابطده

 ( "ایددن یدد  داسددتان واقعددی اسددت"گویددد کدده در جدداده بدده ناکجددا مددی عندداوین تیتددرا ردد  

ی وبدده  کدده دربدداره ای  ددو  العدداده در  ددیلم دو وجددود دارد کدده در آن زن نویسددندهصدد نه

جنایت اصلی ت لیق کدرده بدود، در شدرر برقدرار کدردن سده  بدا ید  مدثمور ت لیدق بیمده 

ندیم، اسدم ایدن بیدا بدازی ک»گویدد  رواهدد نلداب دورانرگراهدا  را بدردارد  زن میاست که مدی

پددرد روی مددردی کدده روی زمددین دراز کنددیده و سدد   مددی« "ئدده لایق بابددایگددور "بددازی 

 گویدد نبایدد بده  لدایق زیداد اطمیندان کدرد  آیداررسد کده هلمدن مدیبه نظر می است  بنابراین

ی  دیلم ید  و دو یدا هدر  یلمدی هدا بده انددازههدای جندایی در روزنامدهای یا داستاننامهزندگی

تعیدین ، تعیدین نلدماند  پ  چده چید  در ید   دیلم اهمیدت داردد شداید که مثال ب نید ریالی

ها بدده بددازیگران و ندده گویددد تبدددیل شنصددیتمی هیددونوندده کدده ، همانگتعیددین نلددمو  نلددم

منددد منطقیددا تدده  نهددردن بددرای  مددبهمنهددا   ، مانندددهددای دیگددریددا شدداید چی و بددرعه   

یدا  "آیدددچده کسدی روشدم مدی" هیدونهمده چید ، چدون در آن صدور ، بده قدول  سارتن

نهایددت رو  ممهددن و  ارددر کددردن آن در بددرداری از میددل بدده بیتددر   یلمچیدد ی  تددی مهم

 هر قاب  

بینیدد، ای را در ید   دیلم می   در  کنیدد کده صد نهبیاندیندیممهد  کندیم و  ایبیایید ل ظه

مددثهً یدد  صدد نه گفتگددو بددین دو بددازیگر  سدد  ، یدد  کددا  یددا  رکددت دوربددین و شددما 

هدا   ایدن میلیونگیدردبینیدد کده از آن صد نه  دیلم مدیکارکنان پنت صد نه و دوربیندی را مدی

، تیمدی کده مند ول  یلمبدرداری  دیلم ید  اسدت ای بده ناکجداجدادهبار رخ داده است  امدا در 
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)یددا وانمددود مددی کنددد کدده مندد ول  یلمبددرداری اسددت( توسدد  تددیم و دوربینددی کدده مندد ول 

شددود  ایددن چیدد ی اسددت کدده شددما معمددوالً بددرداری می یلمبددرداری  ددیلم دو اسددت،  یلم

توانیدد بده ید  کدا  دو  و ید  تدیم دو   هدر کنیدد کده بده نوبدت توسد  تدیم بینید  مینمی

کننده ربمرددطرا  لیلتدداً  ای بدده ناکجدداجددادهشددوند  آنچدده کدده  ددیلم سددومی  یلمبددرداری می

ن اسددت کدده دو چیدد  کننده و جالددب اسددت( ایدددر  ددین اینهدده تماشددای آن سددرگر ) سددازدمی

هایی هسدت کده تندنیی  دیلم ا تدد  از ید  طدرر، ل ظدهظاهراً مترداد هم مدان اتفدا  مدی

تر، ایدن ی  از  دیلم دو سدنت و یدا  تدی غیدرممهن اسدت  از طدرر دیگدر، مسداله ترسدنا 

بینیدد شدب ی از ید   دیلم اسدت چده میاست که  در ی  ص نه، هدراس ایدن را داریدد کده آن

بددرداری از آن اسددت  سددت معلددو  شددود کدده تددیم دیگددری مندد ول  یلمو هددر ل ظدده ممهددن ا

شدود )کده بنابراین وجود ی   یلم در ی   دیلم دیگدر، بده موقعیدت عروسد  روسدی ردتم می

کدده  نامنددد(می 15ابیممیدد ان تری، آن را بدده ردداطر جنبدده نام دددود ها بدده طددور صدد ی  رانسددوی

گیدرد کده دوربدین از تلوی یدونی  دیلم مدی بینیدد کدهکند و هنگدامی آن را مدیشب ی را رلق می

 -شددنارتیکنددد  آن شددب  منطلددی یددا هسددتیکنددد را پنددم میبددرداری مددیآنچدده دوربددین  ددیلم

وجددود دارد و  ای بدده ناکجدداجددادهایددن شددب  در سرتاسددر  -رواهیددد بنامیددد هرچدده مددی

منجددر هددا و کارکنددانی دوربددین انِپایددی بددیی ماهیددت هددر نمددا بدده زنجیددرهسددردرگمی دربدداره

وقتدی آ رینندد  گیرندد و تدوهمی از تدوهم ید  تدوهم را مدیشود کده از یهددیگر  دیلم مدیمی

مدورد سدارته  در امدر باشدد و همدین صد نهتواندد بنندی از ید  چی  مدیبرید که همهپی می

کدده تعلیددق منددهور  داسددت  ممهددن اسددت بدده ایددن نتیجدده برسددینیدد  صدداد    نهصددشدددن آن 

دون دوربینددی کدده از هددر آنچدده رخ عمددهً هددیچ  یلمددی بدد  غیددر ممهددن اسددت نابدداوری نهایتدداً

هدا بدا وانمدود کدردن بده نادیدده گدر تن دوربدین برداری کند، وجود ندارد  امدا  یلمدهد  یلممی

  نددتیو چنددد رهددشددوند، هسددتید سددارته می " لددایق"کدده شددما مندد ول تماشددای و این

وجدود دارد  ایدن اصدل واقعدی و ندت در  اُ N  دیلمورای  اُمدیN+1  دیلم از وجدودِ مینگیه

 ای به ناکجا عهوه بر چی های دیگر،  یلمی در  انر و نت است  یلم است، و جاده
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منظددور  را  مسددتدل و درعددین  ددال راز آمیدد  بدده طددرزیدر مددورد ایددن مسددثله  امددا هلمددن

  راز آمید  اسدت طر دهآسدفالت دو جداده ی سدورتن قداب در کده بده انددازه ایشیوه  رساندمی

ای در یدد  اتددا  وجددود دارد کدده در آن دو نفددر کنددته صدد نهجدداده بدده ناکجددا اوارددر  ددیلم 

کنددد  ایددن قددرار اسددت بننددی از  ددیلم دو باشددد  پدد  از نجددا  پیدددا مددی هیددونشددوند و می

ای بدده ناکجددا بددا چندددین دارد )جددادههددا، او دوربینددی را کدده روی زمددین ا تدداده اسددت برمددیقتل

بددرداری شدده اسددت( بددرداری سداکن طرا ددی شدده،  یلمکدده بدرای عه  Canon 5Dدوربدین 

کندد دوربدین را بلندد می ،ا دیدده ی یلمد ی کده تدا کندون درل ظدات تریندراماتید  و در یهی از

و بدده سددمت دوربینددی کدده تمددا  مددد  مندد ول  ددیلم گددر تن از او بددود و تددا آن ل ظدده منفددی 

 های مدا نندانها درسدت بده سدمت چندمبینیم کده او دوربدین رگیدرد  مدیمانده بدود نندانه می

وار ر تدده اسددت  سدد   یدد  کددا  بدده آن چیدد ی کدده از آن  ددیلم گر تدده اسددت   رددور شددب 

هسدتند، کده در اتدا  منفدی شدده بودندد و تدا  داال  2بدرداری از  دیلم ند ول  یلمتیمی کده م

سدوزاند را مدی بدازی قواعدد هیدوناسدت، انگدار کده  درمانددگی از شان  این  التیندیده بودیم

کوشدد کندد، میاو ملابلده بده مثدل مدی شدهند مدیرا  تابوهدا وردعیت شنصدیتدر شورشی و 

واقعددی  هولنددا ی پنهددان رددهد شددود  ایددن یدد  ل ظدده نِا  در رابطدده بددا دوربددیاز بردگددی

، چدون کنددعمدل می دیلم  داسدتانمدبهم  هایسدویه کدردن  دا بسدیار نیرومنددتر از  است که

واقعدی در  الدت بدازیگر  یآلودسدازی بدا ل دن غردبراز  رایندد  دیلمبه معنی آشهارسدازی 

مدا کودکدان سدینما از  هنگدامی کدهشدود، است   رای تا کنون آرا   یلم تبدیل بده تدرا دی مدی

مدان آشدهار ایدم، همدان نمدایی کده ماهیدت واقعدی بابانوئدل را برایآن نمای معهوس هراسدیده

در زنددان اسدت و داسدتانم را بدرای زندی کده گفتده بدود  هیدونی بعددی، در صد نه کندد می

ایدن صد نه آردر  گیدرد  گویداندد و دوربیندی از او  دیلم مدیکتعریدف مدی "گور بابای  لدایق"

از سدینما وجدود نددارد،  تدی اگدر قداب را بسدوزانید یدا دوربدین را  مفدرّیقرار اسدت بگویدد 

 سال بازگنته است  22ساز است  هلمن بعد از برگردانید  و این سرنوشت  یلم

 

  



6 

 .املِ منبع و مؤلف مجاز استکاینترنتی و غیره( تنها با ذکر استفاده از مطالب نَهَست در هر رسانه و قالبی )اعم از چاپی، صوتی، تصویری،  © 

 ها نوشتپی

1 Road to Nowhere 
2 Monte Hellman 
3 Quintín 
4 Two-Lane Blacktop 
5 Warren Oates 
6 Viennale 
7 Velma Duran 
8 Laurel Graham 
9 Shannyn Sosssamon 
1 0 Mitchell Haven 
1 1 Tygh Runyan 
1 2 Steven Gates 
1 3 Steve Gaydos 
1 4 Laurie Bird 

15mise en abyme  هم قرار  یرو به رو گامی کهاست هن ریتهثر دو تصومراد از آن  شود می اندازی نی  ترجمهبه  ارسی ورطه

 شود نهایت میبیتصویرشان  گیرند وقرار می اهم یروبهروی آن زمانی است که دو آینه   شهل سادهرندیبگ

                                                           


