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 ه�ی وّراج و فض�ل آن شب در ات�ق نشیمن همس�یه

 یادداشت مترجم
كمت� می می ك�سیك را  خ�انن� و بیشت� درب�رۀ آن ح�ف  گ�ین� اث� 
كنیم به آث�ر اف�ط�ن و ابن :زنن� می  وصلح جنگسین� و نی�تن و به  نگ�ه 

ك�سیک ت�جه میكت�بخ�ان  جم�عت.  ت�لست�ی كنن�  وقتی هم به اث� 
دو س�عت تم�ش� را ت�جیح  متن ط��نی و ق�یمی ن�ارن� و یکی �ح�صل

كه ه� چن�  بین�ای�نخ�ان�ن اث�ی پ�حجم و م�ن�گ�ر م�نن� .  دهن� می
ش�د به چی�ی بیش از ح�صله نی�ز  س�ل یک ب�ر فیلمی از آن س�خته می

 طلب�. ـــ ط�قت میــدارد 
گ�ه، ب كت�بی بسی�ر ف�وش میام�  كن� ممکن است  �عکس، حتی وقتی 

رم�ن نسبتً� .  اش م�ن�گ�ر ش�د و اصل متن از ی�ده� ب�ود ب�گ�دان تص�ی�ی
ك�رگ�دان لهست�نی بچ� ُرزم�یمختص�  كه رومن پ��نسکی،  ر، تب� و فیلمی 

 دست� اخی� است. در آم�یک� ب� اس�س آن س�خت از
ك�ت�ه ی� داسبچ� ُرزم�ی در  ش�، گ�چه پ�ف�وش، ت�نی بلن�، رم�نی 
وی�است�ر و منتق�ی آم�یک�یی در .  نی�فتیی ج�ج�ی حیط� ادبی�ت 
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خ�ان� ام�  ∗»ش�هک�ری اصیل«ادبی�ت وحشت آن را  ۀكت�ب ج�معش درب�ر
گ�شت  ك�س ادبی�ت انگلیسی مط�� ش�د، و پس از  بعی� است زم�نی در 

م�ض�� رم�ن .  بینیم آن به زب�نه�ی دیگ� نمی �چن� دهه رّدی از ت�جم
آس�  پسن� نیست ام� ش�ی� ت� ح�ی هم چ�ب م�فقیت ب�ق البته ادیب

كم.  خ�رد را  كن�  اهل ادبی�ت اث�ی  كه چن� میلی�ن نسخه ف�وش  حجم را 
پ�لپ گ�ین�  گی�ن� و به آن می و ب� هم�ن س�عت ن�پ�ی� ش�د ج�ی نمی

دور بین�از (ت� ب�   ،گ�رانی در قط�ر و ات�ب�س بخ�ان : بخ�، ب�ای وقتفیکشن
كنن�)  تخم �آن ش�ن � درست  كن.م�  و ف�ام�ش 

ه�ی ایج�د  عن�ان یکی از بهت�ین نم�نه ام� اج�ای تص�ی�ِی داست�ن به 
ك�ر درآم� ك�ر درخش�ن در .  تعلیق می�ن واقعیت و وهم بسی�ر م�فق از 

(ج� فصل رفتن رزم�ی به پ��نسکی خ�انن�گ�ن رم�ن دی�ن� فیلِم م�ن�گ�ر 
ك�ت�ه �كلب گ�اشته ش� و  كن�ر  كه  پ�ی�نی) عم�تً�  �نك�دن صح بی�ون شه� 

رم�ْن وح�ت مک�نی ن�ارد و به این .  است به تص�ی�رم�ن سط�ه�ی ب�گ�داِن 
ت�ان� متنی بسی�ر مفی� ب�ش� در  تئ�ت� ن�فت ام� می �گ�ه ب� صحن سبب هیچ

�دان�ن به ن�یسی ب�ای مختص� و دقیق ن�شتن به قص� ب�گ ك�س فیلمن�مه
ك�ده است..  تص�ی� كلم�ت را مشخص  كی�ه�ی اف�اد ب�   ن�یسن�ه حتی ت�

س�ل� پ�سی شلی ش�ع�  اوایل ق�ن ن�زدهم، م�ی ِشلی، همس� بیست
كه می كه در شکم دارد ن�قص ی� غی�ع�دی  انگلیسی،  ت�سی� مب�دا جنینی 

ك�غ� آورد  ب�ش� نگ�انی : �ینف�انکنشتبه ن�م اش را در ق�لب داست�نی روی 
گ�ی ب�ست�ن م�ج�دی تلفیق دانشمن�ی ب�  كیمی� دانش شیمی ج�ی� و 

∗ William Gary Crawford Horror Literature: a core collection and reference guide 
(1981) (modern fiction section) 
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ك�ر درمی می كه م�حش و وی�انگ� از  اش را هم ن�ب�د  آی� و آف�ینن�ه آف�ین� 
 *كن�. می

محفل از اینکه : خشن�دن�ه تق�یبً� هم بچ� ُرزم�یام� در انته�ی 
كن�ن دارای ف�زن�ی زمینی است؛ همس� ُرزم�ی از این که ب� شیط�ن ا

دادِن زنش، چ�ن بچه محص�ل او  ف�وختن ف�زن�ش (ی� درواقع ب� اج�ره
ای دست ی�ب� و به ه�لی�ود راه پی�ا  ت�ان� به م�فقیت ح�فه نیست) می

كه روحش را به ابلیس میی�دآور كن� ( گ�ته  ف�وش�)؛ و ُرزم�ی  دكت� ف�وسِت 
گ�چه ش�خ و دم دارد، از اینکه س�انج�م ص�حب بچه كه  چ�نه و  ای ش�ه 

ب�ای رسی�ن به این م�فقیته� دوسه نف� هم از س� .  م�ه�یش م�م�نی است
 .ان� راه ب�داشته ش�ه

كه مضم�ن ت� ح� زی�دی ش�� در آن  طبع�ن� داست�ن ن�د ج�مع� آم�یک� 
كه ع�قه ستآشن�بسی�ر ب�زی رواج دارد  ف�قه من�ان  (در اظه�رنظ�ه�یی 

گ�اشته كه آی�  غ دی�ه میان� بحثی دا این اث� روی س�یت  ش�د در این ب�ره 
پ�ست�ن آم�یک� واقعً� مش�ور پ��نسکی در س�ختن فیلم ب�ده  م�ش� شیط�ن

ك�ده است ی� نه آمیخته به پ�زخن�  نگ�هام� .  )†و شخصً� در آن نقشی ب�زی 
وغ�یب ش�ی� یکی از د�یل  ه�ی عجیب به ف�هنگ اس�ارآمیِ� ف�قه

تلفظ ك�شن�  میب�خی اهل نظ� م�تی است ان� و  ك�ده  تلفظ »ف�انکشتن«در ای�ان  این ن�م را س�له� *
كه مشکلی ب� تلفظ ن�ارن� غلط .  �نج� بین�از صحیح و اصلی ف�انکنستین را انگلیسی در خ�رجه هم 

م�ی شلی پس از گ�چه .  خ�د دانشمن� است، نه هی�� این ن�م :ب�ره رواج ی�فتهدر این مشه�ر دیگ�ی 
ك�د در ، تم�ش�ی نخستین اج�ای م�فق اث�ش در تئ�ت� لن�ن از اینکه مخل�ق ن�م ن�ارد اب�از خشن�دی 

كه ق�ن بیستم از داست�ن او س�ختن� ن�م دانشمن� را به  هی�� دادن�. فیلمه�یی 
ای در ل�س آنجلس ش�رون  آم�ن فیلم، اعض�ی ف�قه روی پ�دهاز قض�ی�ی مخ�ف روزگ�ر، یک س�ل پس از  †

كشتن� و تکه ك�دن�. تیت همس� ب�ردار پ��نسکی را   تکه 
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دوز� به قص� سف� شیط�ن از .  �یک� ب�ش�مهج�رم�ن�ِن رم�ن در خ�ر� از آم
گ�ای�نه پ�وران�ه ش�ه  ه�چن� واقع، ب�ای ت�لی� مثلمنهتن آپ�رتم�نی در 

كه در رس� میبه نظ� ج�لب كمت� در ج�ه�ی دیگ� دنی� ، ب�ش� ، همچن�ن 
كسی دنب�ل  حض�ر م�ج�دات فض�یی در  قص�كمت� ج�ی دنی� ج� آم�یک� 

ك�چه و خی�ب�ن می  د.رو می�ن م�دم 
ه�ی  ف�هنگ ابسته به ف�هنگ آم�یک�ست و خ�دههم و مض�مین ف�عی

ه�ی  مض�اب داست�ن ب� حجم ان�كش پ� از تک.  ان�ازد می آن را دست
وچه�ر س�له و  ، بیستُرزم�ی.  ف�هنگی، اجتم�عی و م�هبی است

الع�ده و سیم�ی  دار، بسی�ر ب�ه�ش و دارای س�عت انتق�ل ف�ق س�وزب�ن
)، از »گ�دان� میب� اش زیب�یی تحسین به را�ران رهگ س�(«چشمگی� 

كه یدشته�( آم�یک�  ن�می�   غ�بك�ت�لیک م�من در  ۀخ�ن�اد ی وسیع 
ك�انهاش  یاه�ل ب� دست  )،ان� ه�ی ش�قی و غ�بی ده�تی از نظ� شه�نشین�ن 

حم�یت و حتی اعتن�یی از س�ی خ�ن�اده به نی�ی�رک آم�ه   خ�لی و بی
 دلت ه�ك�ری ُرزی، ب�ه، ادامه را راهت” تگففقط یک ب�ادر («است 

 دستش به آن در د�ر هشت�دوپنج ب� پ�ستیك ای كیسه و “بکن خ�اه� می
ك�س ط�احی  شه� جه�نآن پس از چن� س�ل اق�مت در .  )»داد و رفتن به 

لهجه و رفت�ر پ�شی�ن و   و لب�س زدن ، ح�فو دك�رات�ری و فلسفه و غی�ه
 ی�ب� و می »ای می�نه   غ�ب«ل�ار همس�یه را زن دنی�دی�ه و نسبتً� م�

كه از یك ن�� نیستن� مسخ�ه   كن�. میبشق�به�ی او را 
كه بسی�ر وّراج و فض�ل استپ�س�ن�ژ   �م�ام قیمت اث�ثی اخی� 

م�كت چن�ن از ریختن ن�شی�نی روی پ�س� و  ب��ی رزم�ی را می سطح
كه �راحت مین محفل فک� و مغ� مت یص�رنشینوارث به ش�ه�ش،  ش�د 

كه نخستین ب�ر است به در ب�اب� مهم�ن ،پ�ست�ن شیط�نجه�نِی  ه�یی 
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كمی  ».ب�ش م�كتم�اظب «، »م�كت!«(زن�  تش� می آین� ش�ن می خ�نه و 
 ).»وپ� چلفتی است! این م�د چق�ر دست.  نِ� ن�م�كت .  نِ� ن�م�كت «بع�: 

ك�دك�ن و مش�ور خی�خ�اه ُرزم�ی، ب ۀن�یسن�ه�چ،   ه دخت�داست�نه�ی 
كمک می ای  چی�دانی ش�د (و اش�ره كن� خ�نم شه�ِی همه شه�ست�نی 

كه دخت�  پیگم�لی�ن �گ�را به پُ�فس�ر آواشن�س نم�یشن�م ب�ن�رد ش�و 
زدن، در  قلم ح�ف طبق�ت ب�� و لفظ �گلف�وش لن�ن را، ب� آم�زش لهج

ك�ن�پ گ�چه انگلیسی استه�چ .  زن�) می�ن اعی�ن و اش�اف ج� می دگ�ر ی� �و 
كن�  میت�صیه ش همس�و ُرزم�ی ، به ل�ئی پ�ن�دهم در خ�نه دارد �معش�ق

مک�ن خ�فک�ری و  كه  از خیِ� سبك انگلیسی ق�ن ن�زدهمی س�ختم�نی
خ�دكشی و قتل و آدمخ�اری ب�ده است بگ�رن� و در آپ�رتم�نی معم�لی 

كنن� ه�ل �پیشینع�ری از  ام� ب�ای ُرزم�ی و همس�ش .  انگی� من�ل 
دار  ورسم مشه�ر در س�ختم�ن اسم ��نت در ج�ار چن� هن�پیشسک

 پ�ش صع�د به ه�لی�ود است. منهتن تخته
ك�ت�لیک ب�د چن� س�ل پس از ت�ورش در رؤی�ه�ی  كه  كن�ی هم  ج�ن 

ك�ره�ی  كه ژاپنی درح�لی.  ش�د ُرزم�ی ظ�ه� می ه� به تقلی� م�فق از 
گی�د  شیط�ن عکس می از ف�زن�پی�پی غ�بی�ن شه�ت دارن�، م�دی ژاپنی 

كنن� كپی  كش�رش از روی نم�ن� اصلی  ؛ و م�نن� ب�خی (ش�ی� ت� در 
از قلم راوی، ب� بی�نی و .  )كن� تلفظ می» دل�د بل«را  درود ب�هم�طن�نش 

خ�انیم همس� ُرزم�ی اسم یك ب�زیگ� رقیب  كه انگ�ر افک�ر ُرزم�ی است، می
گ�چه خ�دش پیشت�ه� اسمی  را مسخ�ه می مضحك م�ن ان�ازه هكن�، 

عن�ان   ك�ش� به داشته، و هم�اره نظ�ی در نقط� مق�بل ُرزم�ی دارد و می
ك�سی بنش�ن�درآر ح�ف و پ�ل ش�ه� ق�رتمن� و م�ی�  .ش را به 

پ�ی�ن آمی� ن�یسن�ه،  لحن مط�یبه و گ�ای�نه پ�داخت واقعب� وج�د 
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كه خ�انن�ه را ن�چ�ر می داست�ن ن�عی بن كن�  بست است، از این نظ� 
پ��نسکی ام� .  بپ�ی�د حق ب� رزم�ی ب�د و شیط�ن وج�د جسم�نی دارد

پیشت� در .  بی�ب� بست بناین راهی ب�ای خ�صی از  ه استت�انست
ك��ب�داشتی  روایت را می�ن اسط�ره و ش�خی نگه  ،طن�آمی� از افس�ن� درا

 رام� ُهب�ط ی� ع�و� شیط�ن از دوز� به زمین ب�ای پس�دا.  شته ب�ددا
ای دارای س�بقه نیست ت�  در نی�ی�رك افس�نهآنتیک ش�ن در س�ختم�نی 

ُرزم�ی م�دری است معم�لی هم�نن� آی� .  بت�ان ب� آن به م�اح پ�داخت
كه نگ�ان س�مت ن�زاد خ�یش است و  ت� ب�ان ج�  اش نگ�انیدر م�ی ِشلی 

كه می پیش می كه در شکم دارد تملک ب�ای كس�نی پن�ارد  رود  جنینی 
ك�دهت كه س�گ�می بهت�ی ن�ارن� درح�لی ؟ان� �طئه  كه  ی� چن� آدم فکّسنی 

ونقل است واقعً�  ه� و سیستم حمل روزن�مهگ�فت�ر اعتص�ب نی�ی�رک 
كه ان� ت� ابلیس  ت�تیبی داده (هم�م�ن ب� دی�ار پ�پ از شه� و عص� روزی 

ك�ده است)  ك�ت�لیک سخن�انی  ه خ�ن� ب ی� ُسفلٰی علی� از ع�لم ب�ای م�من�ن 
كلیس�ی مج�ور(در آنه�  ع�لم ) بی�ی� و ب� زنی از س�ختم�نی ج�و م�ق�ف�ت 

كن�؟ كی جفتگی�ی   خ�
كت�ب می كه ص�رت اخی� به وق�� پی�سته است و ق�رت  در  خ�انیم 

در روایت تص�ی�ی، م�ج�ا .  واقعیت داردانگ�ر طلسم و ج�دوی سی�ه 
ت�ان�  بینن�ه می.  �دش دادن ن�زاد (دّج�ل) در ابه�م ره� می ب�ون نش�ن

گ�چه  گ�فت�ر اوه�م ب�ده،  ب� آن اش�ره به چشمه�ی زرد نتیجه بگی�د ُرزم�ی 
 �بچای ب�ای تص�حب  ت�طئههیچ ت�ان مطمئن ب�د  نمین�زاد، 
كه .  وج�د ن�اشته استالخلقه  عجیب قصه ب� پ�ی� مضم�نی است 

كن� و نه ت�ان� آن را مسیحی م�من نه می گ� خ�ا از ا: بپ�ی�د دربست رد 
 زنی زمینی ص�حب ف�زن� ش�، چ�ا شیط�ن نت�ان�؟
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وقتی زو� داست�ن نخستین ب�ر به .  ك�ری است داست�ن پ� از ری�ه
چشمی  ع�سِی ی آپ�رتم�نورودی ك�رگ�ی روی دِر آین�،  دی�ن آپ�رتم�ن می

كن�ن در این  وسیله  ،�نك نصب می كه ا ای رایج در بسی�ری ج�ه� 
.  ب�ش� »خط� �منطق«وخ�مت اوض�ع در  �نش�نت�ان�  س�ختم�ن خ�ص می

ك�انچت را « پ�س� میُرزم�ی از در راه�و خ�دس�ل  یدخت� ك�پیت�ن 
كیست؟« ده� پ�سخ میاو و  »خ�ردی؟ ك�انچ  ك�انچ در ( »ك�پیت�ن 

ك�دك .  )ج�ی�ن چی�یص�ای معنی   انگلیسی به س�ال پی�است 
كن� و پ�سخ  میتک�ار  رااش  نّق�ت م�رد ع�قهن�م تدرب�رۀ همیشگی م�در 

ت� خیلی ام، ی�:  نخ�ردهك�انچ  ك�پیت�ن: ت� ح�� ُرزم�ی ق�ع�تً� ب�ی� ب�ش�
ك�انچ  گ�هی از پیشینام�  دوست داری؟ك�پیت�ن  ب�خی ی آدمخ�ار �آ

كن�ن  ك�انچ ب�ایش  قبلی س�ختم�ن سبب میس� ك�پیت�ن  ش�د ن�م تج�رتِی 
ك�رش ج�ی�ن ب� ق��ۀ كنن� ت�اعی كه  ــــق�رو� است  شخصی ب�ش�  یکی از  ـ

كی در ُرزم�ی نخستین نش�نه  .ه�ی ب�وز ت�ّهم�ت ادرا
كه همس�ش ف�زن� به دنی� ف�وش  نی�م�ه را پیش دچ�ر خی��ت ش�ه 

او� .  ی�ب� میك�ب�س این در ت�یی� ك�ده است و م�ام ش�اه�ی ج�ی� 
رزم�ی، شِب چی�خ�رك�دن و  »وهم«تعلیق می�ن واقعیت ع�دی و 

ش به شیط�ن از س�ی همس� اوست (ج�ئی�ت را پ��نسکی عینً� دادن اج�ره
كت�ب است كه در  ك�ر درآورده  بسی�ر  �صحن ۱۰۰و در فه�ست  هم�نی از 

ک ت�ریخ سینم�، بیست از ط�ز روایت وق�یع و .  )وس�م ش�ه  ت�سن�
گی�یم زن و ش�ه� همس�یه �ب� دخت�  مش�ه�ات رزم�ی نتیجه می

كه بع�ًا خ�دك ك�د ب�ای بچهخ�متک�ری را  دارش�ن از شیط�ن به خ�نه  شی 
كه خ�دش را از  همعقی�ه میُرزم�ی ب� ان� و  آورده ب�ده كه  گنجهش�یم  ای 

ب� تنی از (شیط�ن ام� آی� .  ن�ا هبه ه� دو آپ�رتم�ن راه دارد به آن ط�ف ب�د
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ای ق�یمی در  شبی را در خ�نهواقعً� ) »م�ننِ� زمخت زرِه چ�م«جنِس 
گ�ران� كه س�زش می�ن مف�وض�ت دو �ی� داست�ن، یعنی  درح�لی ؟منهتن 

ك�ت دراعقل سلیِم راوی و  كه پ�ی� واقعیِت ا ُرزم�ی، امک�ن ن�ارد، ف�ضی 
ك�ام است؟ راوی از خ�انن�ه میِ ق�اردادی خ�اه�  داست�ن تلقی ش�د 

كه خ�دش كن�   .زن� ب�ور ن�ارد و زی�لبی به آن پ�زخن� می هم چی�ی را ب�ور 
چنین انتظ�ری از بینن�ه ن�ارد و ب�ون سعی در ت�ضیح  پ��نسکی

ب� تغیی�ه�ی چی� در ابه�م بم�ن�: زنی ب�ردار  گ�ارد همه وق�یع می
را به ن�م�تبط ، وق�یع ش�د میدچ�ر ب�گم�نی ش�ی� شیمی�یی ب�نش 

ک می هم ربط می كسی  ده� و به نت�یجی غ�یب و خ�فن� كه ب�ای  رس� 
 مشّ�ش و ش�ی�انس�نی وه�اس  �ه�لان�وای پ.  نیست پ�ی�ش ق�بل

گ� ب�ای رزم�ی دلس�زی .  پ�یشی روان مستعِ�  ب�ور ن�ارد ام� كن�  می تم�ش�
كل بش�یت علیه او دست ك�ده ب�شن�. به  تم�م اه�لی نی�ی�رک و بل   یکی 

ه�ی پ�رم�وراز  روشن پ�داخت م�وراءطبیعه معم�ً� ب� دله�ه و س�یه
م�وراءطبیعه را به ات�ق نشیمن آدمه�یی دله�ۀ  بچ� ُرزم�ی.  هم�اه است

ب� واردك�دِن تخی�ت ل�ین .  آورد آور و مضحك می كس�لتحتی ع�دی و 
پسن�  طبیعی در زن�گی روزم�ه، راهگش�ی ژان�ی در ادبی�ت ع�مه ف�ق

كه همچن�ن پ�خ�است�ر است  .آم�یک� ش� 
 م. ق.



ه هم�ن شه� زب�ن در نی�ی�رك به دنی� آم� و در دانشگ� ۱۹۲۹آی�ا ل�ین س�ل 
.  به چ�پ رس�ن� ۱۹۵۳نخستین رم�نش را س�ل .  انگلیسی و فلسفه خ�ان�

اش فیلم  رم�ن و نم�یشن�مه ۱۰هفت رم�ن و ُنه نم�یشن�مه ن�شت و از 
گ�فت، از جمله ج�ی�ۀ .  س�ختن�  �تلای ب� »ادگ�ر آلن پ�«سه ج�ی�ۀ ادبی 

 .۱۹۷۸در س�ل  م�گ
بیش از چه�رمیلی�ن نسخه در � منتش� ش ۱۹۶۷س�ل  كه رزم�یبچ� 

ک  ك�د و س�آم� داست�نه�ی ت�سن� ل�ین بع�ه� .  �آن دهه شآم�یک� ف�وش 
كه بیشت� به  گن�ه می« :گفت م�ن� میی ست�یخ�ددر پ�زشی   كنم احس�س 

 ط�لع نحسو  ی�گ جن ش�ن آث�ری از قبیل منج� به س�خته رزم�یبچ�  كه
من .  یط�ن ق�ار دادش� و یک نسل را در مع�ض اعتق�د به وج�د ش

گم�ن می كت�به�  اعتق�دی به وج�د شیط�ن ن�ارم و  كنم ب�ون این 
كت�ب را  همه، حق ب�این.  گ�فت نمی بنی�دگ�ایی ت� این ح� ق�ت التح�ی� 

 »پس ن�ادم.
 س�لگی درگ�شت. ۷۸در  ۲۰۰۷س�ل 

ك�رگ�دان آن، از روی  رزم�یبچ�  سن�ری�ی فیلم را رومن پ��نسکی، 
.  اقتب�سی ش� �مبهت�ین فیلمن� ۀشت و ن�م�د دری�فت ج�ی�ل�ین ن� رم�ن

كه نم�ن ای آن به است�دی�ی  چ�پخ�نه �رم�ن هن�ز منتش� نش�ه ب�د 
ك�ر ش�ن� س�ختش   ین�فیلم ده ب�اب� ه�.  پ�رام�نت رسی� و دست به 

ك�د  .ف�وش 
ان� پ��نسکی در یک م�رد به ل�ین تلفن زد و پ�سی�  ن�شته

گ كه  ك�ام شم�ر می  �ی، همس� رزم�ی،تبلیغ پی�اهنی   ۀخ�د در 
كه �ب� .  چ�پ ش� ت� هم�ن را نش�ن ب�ه� نی�ی�رك� �م�هن�م ل�ین، 

گهی رنگ ك�ده ب�د در می�ن آن همه آ ووارنگ ب�ای ص�ه�   حس�ب 
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چن�ت� هم ممکن است ب�ای پی�اهن م�دانه  نی�ی�رك� رقم جنس در
ك�د این را از خ�دش س�خته است قّ�ت رم�ن و .  ب�ش�، اعت�اف 

ك�ری  ج�ی گ�فتن ج�ئی�ت ف�اوانش از س�ی پ��نسکی اث� او را به 
كه در می�ن آث�رش ش�ی� فقط  ك�د   ه� چینی �محلك�سیک تب�یل 

 از آن ف�ات� رفته ب�ش�.
به () می� ف�رو ۱۹۶۸دقیقه، محص�ل  ۱۳۶ب�زیگ�ان اصلی این فیلم (

ك�س�ِوتیس  گ�(نقش ُرزم�ی ووده�وس) و ج�ن  ) ی ووده�سبه نقش 
 .ب�دن�

 .ق.  م
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