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3  کد مطلب/040020 از    1 صفحه     

 

 و مدرنپست دنیاي ،«سیتی سین» ": بود این ،48 سال در چاپ هنگام نوشته این توضیحی و فرعی عنوان

 ."مؤلف تئوري ایرانی بقایاي

 

* 

* 

 بهانه

 نكاتی اب آن شباهت و فیلم ماهنامه قبل شماره در گناه شهر/  سیتی سین  درباره خوشخو آرش مطلب

 هایشمرغتخم به» عنوان با ايمقاله در ایران فیلم نقد فضاي در مؤلف تئوري عوارض منزله به امسال اوایل كه

 است بهتر دیدم كه بود جالب برایم قدرآن ،(488 شماره تصویر، دنیاي) بودم كرده مطرح «داریم احتیاج

 دهپدی/  فیلم درباره اساسی نظرم به نكته چند طرح براي ايبهانه همچون آن از و ندهم دست از را فرصت

 همین رایمب قضیه كل كه كنممی اقرار ماجرا اول همین. كنم استفاده میلر فرانك و رودریگر رابرت استثنایی

 ازانسفیلم از سازياسطوره به كه را دیگر نفر چند و خوشخو هايدیدگاه هم وگرنه بوده؛ آوردن گیر «بهانه»

 جزو ارانتینو،ت كوئنتین نظر، مورد سازفیلم اتفاقاً جااین در) شناسممی خوب اند،بستهدل بسیار شانمحبوب

 اماحتمالی هايجدل و بحث بتوانم كه هستیم رفیق قدرآن خوشخو با هم و( هست هم خودم هاياسطوره

 حواشی از و بزنیم در آن و در این به هم كلی و بگویم خودش به را سیتی سین شدید اهمیت و جدیت درباره

 مومیع شاید و شودمی منجر مطلب یك به كه است بهتري روش و كار كردن، بهانه اما ببریم؛ لذت ماندعواي

 ايلهفاص با و شده بزرگ كمی بهانه، این كه آن ضمن. نباشد لطف از خالی فیلم، مندانعالقه براي اششدن

 !گشتممی بهانه دنبال كه، گفتم. است انجامیده هم فیلم مجله براي نوشتن مطلب به نیمه، و سال ده
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 گروتسك و تارانتینو نئونوآر،

 «بینیجهان» بودن و تارانتینو هايفیلم بزرگی به استناد با را سیتی سین كندمی تالش خوشخو كه این 

 شیوه به «حكم صدور» تداوم دهندهنشان جهت چند از بگیرد، كمدست رودریگز، رابرت او دوست كار در

 هاییمونهن چنین ما، سینمایی ادبیات در. بود فیلم نقد تاریخ گرايمؤلف ترینافراطی كه است ساریس اندرو

 از مؤلف، سازفیلم یك به تعظیم بابت كه داشته را خطر این همیشه دست، این از هاییبرداشت و نبودند كم

 سبكی هايویژگی یا شونده تكرار هايمضمون نبود و شویم غافل دیگر سازانفیلم درخشان هايفیلم انبوهی

. سازیم بدل آنها تجلیل و تحلیل از خودمان كردن محروم براي عاملی به را هافیلم این در مشترك تكنیكی و

( یلمف كارگردان عنوان به) رودریگر به اشهمیشگی تقریباً اشاره خوشخو، مطلب در كه مشخصی هاينمونه از

 ساتید،ا هايفیلم در نویساننامهفیلم نقش به هم قدیمی هايمؤلفی. است میلر فرانك به كامل توجهیبی و

 فراتر قشین داستانی، خطوط و گرافیكی تصویرهاي خالق عنوان به میلر كه حالی در بودند؛ توجهبی طورهمین

 ولی،. رودمی شمار به رودریگز و او مشترك ساخته عمالً و رسماً سینی سین و داشته نویسنامهفیلم یك از

 فیلم نقد، روش این پیرامون تفكر بودم، نوشته تفصیل به مؤلف تئوري به مربوط مطلب آن در كه طورهمان

 تفاوت،م تولیدي هايشیوه با مختلف هايفیلم بین جریان، این در و داندمی كارگردان به متعلق تمامی به را

 .گذاردنمی فرقی هیچ

 در كشب را بیل و تارانتینو رودریگز، سینی، سین كه باشد مانحواس باید ها،نكته این سواي ولی

 به شانهمد تصور، قابل حد از تربیش نئونوآر، دنیاي در آن بارز هايجلوه و مدرنیسمپست به موسوم میرائی

 دوران این آثار هجوآمیز/  جدي دوگانه لحن به آنان، مشابه خصوصیات از بسیاري اساساً و است وصل هم

 ینی،س سین در. هاحرف این و دیگري از یكی تأثیرپذیري به نه گردد؛برمی گروتسك هايموقعیت وفور و

 بروس) هارتیگان یعنی( قهرمان سه هر قادري، امیر قول به یا) مرد ضدقهرمان سه هر عجیب خودآگاهی
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 ژگیوی شان،هاينقص و دردسرها و هاموقعیت به نسبت( اوون كالیو) دوایت و( روركی میكی) مارو ،(ویلیس

 به( ملویل مدرن نوآرهاي دلون آلن حتی) قدیمی نوآورهاي ضدقهرمانان با هاشخصی این تفاوت و ما دوران

 و تزش هیبت با كه داندمی مارو زند؛می حرف اشقلبی نارسایی از لحظه به لحظه هارتیگان. آیدمی حساب

 اي،انهلواحساده دقتیبی چه با او كه هست حواسش دوایت و بترسند او از هازن كه است طبیعی اش،غیرعادي

 و وخیم هايموقعیت. است انداخته وحشتناك ايمخمصه به را شهر هايزن و خودش و كشته را پلیس یك

 كنند،می خیال را چیز همه دارند نكند كه مورد این در دوایت بعداً و مارو نگرانی مثل مضحكی حال عین در

 .مرد دست شكستن

 

 


