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 هم سایت این غیرایرانی فیلم نقد بخش در طبعاً Rock'N'Rolla فیلم بر مکث دلیل به مقاله این

 .است آمده

* 

* 

 میان و گذردمی سال هشت ریچی، گای« Snatch/زنیقاپ» مشهور فیلم شدنساخته از

 مدرن،پست سینمای از رده این مهیج هم و شوخ هم و غریب و عجیب لحن با آشنا ایرانی سینمادوستان

 نه ندهرچ و کند پیدا ایمالحظهقابل شهرت نیز ریچی که شده باعث فیلم این محبوبیت و شدندیده خوب

 ایگاهج ساختاری، هایشیطنت به مندعالقه و نوجو مخاطبان طیف همان در اما تارانتینو، کوئنتین اندازه به

 را آن جزئیات ،گذردمی فیلم آن از که زیادی نسبتاً زمان دلیل به اگر. بیابد ایرانی هایبینفیلم بین در ییویژه

 پایخرده گنگستر دو که است باطراوتی و سرحال فیلم همان «زنیقاپ» آورممی یادتان به اید،برده یاد از

 ارددنباله هایاکشن اصلی بازیگر استاتن جیسون بازی با« Turkish» به ملقب آنها از یکی) برگشته بخت

 خالفکار انبوهی و دادمی نشان بیرحم ی«دزدها رئیس» یک رضایت جلب پی در را«( Transporter/حامل»

 بود تورولد بنیسیو اختیار در اولش که گشتندمی الماسی قطعه دنبال به آن در آمریکایی و انگلیسی و روس

 کردمی بازی فیلم آن در پیت براد که ایرلندی کولی یک مشهور نقش. آورددرمی سر سگ یک شکم از بعد، و

 و یچیدهپ زمان، در برگشتی و رفت روایت با همراه هایفیلم اندازه به که فیلم متقاطع چندداستانی ساختار و

 هاسال نای در ریچی که دیگری هایتجربه از بعد. شد بدل «زنیقاپ» هایویژگی مشهورترین به بود، تودرتو

 ترجمهغیرقابل ولی فهمقابل نام با اشتازه فیلم کرد، خواهیم اشاره آن به متن در و گذرانده سر از

"Rock'n'Rolla"، زنیقاپ» فضای و سیاق همان ادامه مختلف جهات از/Snatch »و شودمی محسوب 
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 بهانه، ینهم به. رسید خواهد خاص محبوبیتی به نیز ایران در سرعت به شکل، همان به که بود مطمئن توانمی

 . ایمپرداخته ریچی گای سینمای و فیلم این خصوصیات و سبک بازشناسی به جا این

 

 «زنیقاپ» لحن به بازگشت: یک

 نتینکوئ با محسوسی همانندی ریچی گای دوم، و اول فیلم دو روایت ساختار بین نسبت لحاظ به

 شباهتی اما. دانکرده توصیف او از متأثر را ریچی گاه سینمایی مورخان و منتقدان که فیلمسازی دارد؛ تارانتینو

 فیلم دو ینب رابطه و نسبت نوع به فقط و ندارد سبکی تأثیرپذیری به ربطی است، اماشاره مورد جا این در که

 به« Pulp Fiction/پسندعامه قصه» یعنی تارانتینو دوم فیلم: گرددبازمی معاصر نسل کارگردان دو این اول

 موقعیت به ربطبی عمداً که هاییدیالوگ و زمان دل در جهش با توأم روایت بدیع، هایایده گسترش لحاظ

 اما. آمدیم حساب به «سگدانی/انباری هایسگ» اولش فیلم از ایطلبانهجاه نسخه بود، شده نوشته گنگسترها

 فرم با هک ایتازه هایتجربه و داشت که متمرکزتری روایت با اول، فیلم که هستند و بودند معتقد بسیاری

 گای ولا فیلم مقایسه در. است «پسندعامه قصه» از ترخالقانه حتی بود، کرده «واحد و بسته فضای در کار»

 همین مشابه نیز «زنیقاپ» مشهورترش و دوم فیلم و( 8991) «دودکنان لوله دو و ضامن قنداق،» یعنی ریچی

 فیلم نآ برتری فرضیه طرح برای ایحرفه هایبینفیلم برخی که دلیلی جا این اما. شودمی مطرح گاه بحث،

 لحن باهتش و نظیرکم و عجیب بریتانیایی خصلت به جایش، به و ندارد ربطی متمرکز روایت به آورند،می

 مانند نگایلی انگلیسی استودیوی قدیمی و سیاه هایکمدی به فیلم گروتسک هایموقعیت و هاشوخی سیاه

 هاییلمف مندانعالقه از گروه این. شودمی مربوط «پیرزن قاتلین» و «الوندرهیل اوباش» ،«سفید لباس با مردی»

 ارک هاسال از بعد ریچی که شده ساخته مقطعی در «دودکنان لوله دو و ضامن قنداق،» که دارند اعتقاد ریچی

 هدف و بسازد را بلندش فیلم نخستین خواستهمی ویدئوکلیپ، همچون ویدئویی و تجربی هایحیطه در
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 و اکدر سینمای در توجه قابل ولی کوچک تکانی کمدست یا تغییر ایجاد داشته، ذهن در که ایگذارانهبدعت

 فیلمش صیلا بریتانیایی هایخصلت از او که است بدیهی اِشِل، این در. است بوده بریتانیا زدهسنت و متصنع

 پرهیزی هگون هیچ لندن شهری تقسیمات و فضاها و هامحله به متکی روابط یا ایرلندی و کاکنی هایلهجه مثل

 هم االح همین و کندمی کسب خود کشور در را اقتصادی موفقیت بیشترین اولش فیلم نتیجه، در و ندارد

 هانیج که داشت را دغدغه این طبعاً ریچی «زنیقاپ» در اما. نیست «زنیقاپ» با قیاس قابل آن جهانی شهرت

 ندارد، رمندهن ایحرفه جایگاه به دخلی هیچ حواشی کنیم تصور که نباشیم مآبانتلکتوئل قدر آن اگر و شود

 یشترب ریچی در را جهانی شهرت اشتیاق و آمادگی هم مدونا با ازدواج فیلم، دو این فاصله در که گفت باید

 بنیسیو چون مطرحی المللیبین بازیگران از استفاده که بود طبیعی. بود کرده پذیرترامکان را آن تحقق و

 به ، مختلف هایقاره حتی و کشورها از هاییشخصیت درگیری با داستانی همچنین و پیت براد و تورودل

 اتفاق، این غمر به اما. شود تبدیل «زنیقاپ» فیلم به فراانگلیسی ابعادی بخشیدن برای ریچی دستدم امکانات

 . کنندمی ارزیابی «زنیقاپ» از ترخالقانه و تر«اریژینال» را اول فیلم همچنان برخی

 دوران همین دیگر فیلمسازان محبوبیت و شهرت فزونی به رو سیر از ریچی جاماندن عمده دلیل ولی

 تا ودربرگس از و هاکوئن تا تارانتینو از مدرنپست فضاسازی و داستانپردازی آمیزشیطنت هایشیوه همین و

 رچنده هایفیلم با قیاس در آثارش طبیعی ماندن مهجور و او بودن بریتانیایی صرف نه دیگران، و فینچر

 از عدب ریچی: افتدمی او سبک و کارنامه در که است موقتی هایوقفه آن از بیش بلکه آمریکایی، مستقل

 فقط تقریباً که ساخت اپیزودی چند فیلم یک از اپیزود یک و تلویزیونی فیلم یک بلند، فیلم دو «زنیقاپ»

 دو و داشت خود با را او سبک خاص و هجوآمیز خصوصیات( شد ساخته بقیه از پیش البته که) آخری این

 شیرینی آن مدونا، او همسر بازی با دو هر( 2002) «تپانچه» وSwept Away» (2002 )/ خوردهپیچ» فیلم

 تنها و نداشتند را «زنیقاپ» دغل و دزد هایآدم روابط آورخنده حال عین در و غریب پیچیدگی و بداعت و
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 دیگرش اپیزودهای که و.ام.ب کمپانی محصول «استخدام» اپیزودی هشت فیلم از( 2008« )ستاره» اپیزود در

 و فیلم ررفتا بودند، ساخته سایرین و وای-کار وونگ ایناریتو، فقید، فرانکنهایمر جان چون فیلمسازانی را

 – موسیقی ستاره یک نقش در مدونا با( اوون کالیو) ایحرفه راننده یک یعنی اصلی شخصیت و روایت

 . داشت ریچی دوم و اول هایفیلم همپای مبسوطی گستاخی و طبعیشوخ -خودش همچون

 فیلم رد ریچی باز ساخت، را بلندش فیلم نخستین ریچی فیلمنامه با خود مدونا که آن از بعد و حاال

 مندانعالقه تواندمی« Rock'n'Rolla» و بازگشته خود ویژه سبک همان به او آفرینینقش بدون دیگری

 یخاص تأثیرات و هاخصلت با پرشور هوای و حال همان به را «دودکنان لوله دو و ضامن قنداق،» و «زنیقاپ»

 .پرداخت خواهیم آنها به ادامه در که ببرد

 

  انگلیسی گنگستری کمدی: دو

 آنها انهدوگ لحن ریچی، گای هایفیلم مدرنپست خصوصیت بارزترین که است بدیهی اینکته این

 مه و رسندمی نظر به مفرح و کمیک هم که است نویسیدیالوگ و اکشن هایسکانس پرداخت روایت، در

 پرمدعا و عجیب گنگستر مشت یک بندهای و زد نمایش کنار در ویژگی، این. تعلیق با توأم و مهیج و جدی

 ولفص زمان گاه و شودمی زمانی مستقیم امتداد از خارج روایت موجب که مختلف داستانی هایپاره تعدد و

 میان سینمایی منتقدان اغلب که است شباهتی اصلی دالیل کند،می پیش و پس او هایفیلم در را متوالی

« Rock'n'Rolla» بر شدن متمرکز با و جا این. اندکرده اشاره آن به و اندیافته تارانتینو آثار و ریچی کارهای

 نتینوتارا ویژه لحن و شیوه از را آنها و است ریچی هایفیلم مختص که بپردازم مهم خصلت چند به خواهممی

 و هاعیتموق تمام بطن در بنیادین کامالً طور به که است بریتانیایی خصلت همان اول نکته. کندمی متمایز

 به فقط. دانست ممکن هاخصلت این بدون را اتفاقی هیچ دادن رخ تواننمی و دارد جریان فیلم هایدرگیری
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 وخیش این به گردد،برمی بریتانیایی کمدی سنت دارریشه کالمی هایبازی به که هانمونه از یکی عنوان

 دو ارهدرب( ویلکینسون تام) کول لنی فیلم، اصلی هایدزدرئیس که کنید توجه هاواژه با بازی در درخشان

 اشهمیشگی وردست از و بردمی کار به( کِبِل توبی) کویید جانی اشناپسری برنامه مدیر

 گویدمی آرچی و «ماینی؟ و گریک بود؟ چی عوضیا تا دو اون اسم» پرسدمی( استرانگ مارک)آرچیبالد/آرچی

 هب و مانده ذهنش در یونانی معنای به گریک رومی، معنای به رومن جای به لنی یعنی! «میکی و رومن نه،»

 به را ینهاا و است سپرده خاطر به را ماینی یعنی ماوس میکی کارتونی شخصیت دختردوست نام میکی، جای

 هب شوخی ارجاعات میزان که است روشن!! آوردمی زبان به اند،جانی مدیربرنامه که خالفکار دو اسامی جای

 .دارد وابستگی انگلیسی پردازیواژه و لفاظی خصلت به حد از بیش واژگان، معانی به مربوط هایسرچشمه

 لشک این به و خوردمی چشم به ریچی گنگسترهای در که است رندانه بالهت نوعی دوم، تفاوت

 رابرت مثل هایشهمپالکی یا بیشاپ لری مثل متأثرینش و تارانتینو رجزخوان گنگسترهای در هاجلوه این با و

 مدرسه وقت هیچ کنندمی اقرار شرمگینانه« Rock'n'Rolla» در که گنگسترهایی. ندارد وجود رودریگز

 که ینا سر بر پرسند،می اشاصلی صاحبان از را دزدی ماشین یک عقب دنده انداختن جا روش گاه اند،نرفته

 انشحواس که حین همین در و کنندمی رقابت هم با زده بخیه و خورده زخم بیشتر خالفکاری در شانکدام

 موقعیت به طرببی هایدیالوگ گفتن» تارانتینویی روش. شودمی داغان و له تریلی یک زیر شانماشین نیست،

 زرنگی نوع حال عین در که ایاحمقانه اعمال انجام به جا این او، گنگسترهای رفتار در «صحنه پرالتهاب

 ارهاش «زنیقاپ» از مشهوری سکانس به توانمی زمینه همین در. است شده بدل دارد، را خود ناپذیرتوضیح

 عدب و اندشده محصور کازینو یک ورودی اضطراری دیوارهای پشت در کنندمی تصور خالفکار دو که کرد

 را دری تعجب کمال در داد،می شکل را دیگر هایسکانس برخی مبنای هایشخنگی که شان چاق دوست

 فلق از ابلهانه اطمینانی با که شوندمی متوجه دو آن و کندمی باز بوده، دیوار کنار و آنها جلوی درست که
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 هایفیلم موقعیت آبسوردترین در حتی حماقت نوع این! اندنکرده امتحان را آن هم بار یک حتی در، بودن

 رفتن در ای «انباری هایسگ» در( راث تیم) نارنجی/اورنج آقای ساختگی کامالً قصه بکفالش مثل تارانتینو

 هقص» در ماشین عقب صندلی روی مفلوک جوان کشتن و( جکسون. ال ساموئل) جولز تیرهفت از گلوله

 رد «بانی موقعیت» کل مثل آمدهپیش وضعیت و شرایط خود آن، جای به و نیست هاآدم در هم «پسندعامه

 توی فضای در جوان مغز ترکیدن همین از بعد درست که فیلم هایSegment/ داستانی واحدهای از یکی

 ریگنگست مدرنپست کمدی کردن نزدیک یعنی روش این خود. است غریب و مضحک آید،می پدید ماشین

 خود نه و آوردمی وجود به گنگسترها بالهت را دردسرها و کندمی شبیه کمدین به را بازیگر که هاییشیوه به

 نظر، به هک بخشدمی ریچی آثار به دیگر فضایی محسوس، تمایز یک جایگاه در تصادفی، اتفاقات و شرایط

 .رسدمی شدهتجربه کمتر

 

 دوران این مشابه آمیزهجو هایفیلم از متفاوت خصلتی« Rock'n'Rolla» به که سوم نکته

 یالتتما سر بر( هاردی تام) باب و( باتلر جرارد) تو-وان آقای بین که است گیرهایی و گرفت بخشد،می

 ظاهر هب دوستانش بین هاستسال که او. آیدمی پیش تو-وان با دوستی به او اصرار و باب عجیب رفتاری

 کارهای در تو-وان با همکاری سال پنج از بعد ناگهان که گرایشی در اصرار این با دارد، شهرت جذاب مردانه

 هاینمونه برخالف فیلم و انگیزدبرمی را فیلم مخاطب و تو-وان همزمان انزجار و تعجب دهد،می نشان خالف

 در حتی) ندکنمی تأکید ضدقهرمان بگوییم، تردقیق یا قهرمان مردانه خصایل بر انتها تا که آمریکایی مشابه

 این در ردیآبسو هایشوخی سمت به( اسکات تونی اثر «دومینو» چون بدیعی بسیار البته و افراطی هایفیلم

 در باب و تو-وان مشترک رقص نشدهدیده پیشتر فصل نمایش با هم پایانی تیتراژ تا عمد به که رودمی حیطه

 . یابدمی امتداد مردانه کامالً ایکافه
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 هنرشناس هایبدمن: سه

 ایران، در عام مخاطب انبوه جذب به متمایل سینمای ثابت بیش و کم هایزیرمجموعه از یکی در

 هایتبهکاری یا سرقت قاچاق، شانداستان محور که داریم مانتولیدات میان در فیلم سه دو کم دست سال هر

 تمامی مرکزی هایکنش پیشبرد و هاشخصیت طراحی و فیلمنامه در اصلی شدهفراموش نکته اما. است دیگر

 «عطش» اعالمی، محمدرضا «ساقی» کریمی، رضا «تب» اخیر، دهه یک از مثال چند عنوان به فقط) هافیلم این

 تاریخ در نوع این موفقیت عامل تریناصلی( نصیری اصغر «شغال» آنها همه رأس در و فرحبخش حسین

 توسط دیگر خالف عمل هر یا گذاریبمب یا دستبرد نقشه هوشمندانه و دقیق طراحی لذت: سینماست

 راخی سال پانزده ده در جهان سینمای درگیرکننده و جذاب نمونه هر تانذهن در! کارگردان و نویسفیلمنامه

 برگسودر یا تارانتینو فیلم هر تا یلآمی یون «افکنیدام» تا آز فرانک« Score/امتیاز/ضربه» از. کنید مرور را

 گرنهو ایمشده مبهوت و متعجب گنگسترها گریز و دزدی نقشه بداعت از همیشه زمینه، این در داستانی با

 قالب در که فیلم همه این و سال همه این از بعد گنگستری سینمای زیرژانر این با بیننده کردن همراه امکان

 العی و نژادفرخ حمید) مدعی خالفکار دو حلراه «تب» چون فیلمی در که این. آمدنمی فراهم شده، ساخته آن

( فریجع محمود) برگشتهبخت آهنگر یک فنی امکانات از استفاده گاوصندوق، یک بازکردن برای( زنگنه

 برای ناصر یکتا و رادان بهرام و( داودنژاد محمدرضا) دزدهارئیس پیچیده ظاهراً نقشه «ساقی» در یا است

 شکل ار هافیلم این مفرط ضعف اصلی دالیل آید،می در آب از مضحک و ابتدایی و ناشیانه حد آن تا سرقت

 .ایران سینمای ضعیف تکنولوژیک امکانات کنند،می ادعا شانسازندگان خود که گونه آن نه دهند؛می

 این به تا کردم مطرح« Rock'n'Rolla» فیلم یعنی مطلب موضوع با مستقیم ارتباط بدون را اینها

 ایرجستهب و بدیع هاینمونه در آفریقا سینمای حتی و – شمالی آمریکای و غربی اروپای سینمای که برسم جا



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
01 کد مطلب/303330 از    8 صفحه     

 

 دانتوانسته زاویه این از -«خدا شهر» چون جذابی هایجلوه در التین آمریکای سینمای یا «تسوتی» چون

 ایهچالش نمایش هایسرچشمه ترینمهم از یکی عنوان به را پلیس با و هم با گنگسترها منازعات همچنان

 ی«هاشخصیت» درگیرکننده، و خاص هایموقعیت ترسیم برای که دارند نگه هافیلم در اجتماعی و اخالقی

 در «یتشخص» کلی و کالسیک تعریف بر منطبق درست که کسانی. اندکرده خلق فردی به منحصر و ویژه

 جتماعیا پسزمینه از که زنندمی کارهایی به دست یا دارند عالیقی و عادات پردازی،درام در «تیپ» مقابل نقطه

. رسدمی نظر به عجیب آنها وضع و کار با افرادی برای و آیدبرنمی شاناطراف محیط و بزهکاری و

«Rock'n'Rolla »از را خود جذابیت از ایعمده بخش و هاستشخصیت و هانقشه گونه این از سرشار 

 دردناک یانتقامجوی آن به منجر که لنی به نسبت یوری کینه تمام. آوردمی دست به هازمینه همین بین تعارض

 استال. یردگمی سرچشمه است، قائل محبوبش نقاشی تابلوی برای که اهمیتی از شود،می تبهکار پیرمرد از

 این هب آشکارا و گذاردمی فرامدرن مفهومی هنر یا آبستره نقاشی هایگالری در تو-وان با را قرارهایش اغلب

 خواننده یک فقط ظاهراً که جانی. دارد تخصص آن در و عالقه تجسمی، هنرهای فهمعامه چندان نه هایجلوه

 قرب و قدر یا روزمره زندگی در شور و رهایی وصف در دارد، شدید اعتیاد و هاستکالب و هاکافه راک

 . ایمتهنشس متبحر شناسزیبایی یک کالم پای گویی که دهدمی سخن داد نوآورانه و نغز چنان آدمی، برای هنر

 به متضادشان هایگرایش و هاشخصیت از یک هر دل در که فکرشده هایتعارض این منهای اما

 فمختل هایشخصیت میان تقابل است، مشهود دیگر سوی از اخالقیات و هنر ادراک و سو یک از بزهکاری

 است مسیری این. آوردمی پی در را« Rock'n'Rolla» آلودهجو گنگستریسم تأثیرگذاری از مهمی بخش نیز

 گره که رسدمی جایی به حتی و شودمی طی ناپذیربینیپیش کامالً هایپیچ با ریچی فیلمنامه و فیلم در که

 گشاید؛یم استال شوهر اهمیتکم ظاهراً و آرام شخصیت را کول لنی و شاو سیدنی بودن یکی یعنی فیلم نهایی

 و رعیف هایآدم از یکی او، مردانگی به مربوط شوخی با ماشین در استال معرفی فص در و ابتدا از که کسی
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 سه گروه به را مهم بسیار خبر یک وعده عجیب مهمانی آن در که بعدتر حتی و آیدمی چشم به قصه گذرای

 از یموسیق و تدوین سریع گذر و فیلم تکنیکی پرداخت شکل باز دهد،می باب و مامبلز و تو-وان نفره

 ضعیتیو. بگیرد شکل او واسطه به مهمی پایانی پیچ باشد بنا کنیمنمی تصور که است طوری او هایحرف

. دهدمی دیهه لنی به موقت طور به یوری که آیدمی پدید تابلویی محور حول ترکلیدی بسیار البته و مشابه

 اصالً و کندمی منتقل ما به رویداد این از تصادفی کامالً حسی که است ایگونه به فیلم پرداخت شیوه باز

 لنی و یوری میان جدل بعد و ظنسوء یعنی داستان هایتقابل ترینمهم از یکی است قرار که شودنمی تصور

 نگهداری محل و رفتن سرقت به نوع پیگیری مراحل تمام در فیلم که این ترجالب. دربگیرد تابلو همین سر بر

 شواکن عوض، در و بینیممی پشت از را تابلو همیشه و دهدنمی نشان تصویر قاب در را آن هرگز تابلو،

 از یشب مختلف هایدسته و دار و هاآدم بین تقابل. شودمی دیده تصویر در بینند،می را آن که افرادی صورت

 ینا. کندمی جلوه ویژه و عجیب کویید جانی اشمرده همسر پسر و لنی میان نفرت و کشمکش مورد در همه

 آن هب دیگر بخشی در و) بینیممی آن از مهیبی تصاویر هم جانی کودکی بکفالش دو در که غریب رابطه

 انیج جانشینی ولع به حتی و رودمی پیش ناپدری و پسر بین نهانی و نهایی دوئل حد تا ،(پرداخت خواهم

 به لکب تونی درخشان بازی. انجامدمی لندن خوارزمین تبهکار میراث تصاحب برای تالش و لنی جای به

 نگهبان اب درگیری سکانس در جمله از – او بینیپیش غیرقابل بدنی رفتار و میمیک و حرکات و جانی نقش

 و سیال و اریب حرکات با که -فیلم اواخر در آسانسور عالی فصل در یا راک شبانه کلوب بدرفتار

 نهایت در و نامرئی ابتدا در چالش به مضاعف جذابیتی شود،می همراه دوربین و نور و ناپذیرکادربینیپیش

 مهارت و دقیق پذیرینقش به چون نکردم، اشاره ویلکینسون تام بازی به. بخشیده لنی و جانی بین آشکار

 لمایک» تا «آالیشبی ذهن ابدی آفتاب» از نامتعارف، و غریب هایشخصیت باورپذیرکردن در او اجرایی

 . ایمکرده عادت ،«Rock'n'Rolla» تا «مروارید گوشواره با دختری» از و «کالیتون
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 سینما سرد جنگ ترینگرم: چهار

 بقیه و هاروس میان فرساتوان گاه و تدریجی نزاعی ،«Rock'n'Rolla» در هم و «زنیقاپ» در هم

 هایوخیش منابع ترینشیرین از یکی هم که گیردمی در( آمریکایی دو یکی حتی و هاایرلندی و هاانگلیسی)

 طعیق تعمد نشانگر هم و دهدمی تشکیل را فیلم دو کشتارهای و کشت و گریز و تعقیب و مهیج فصول

 در و جا این. است هایشفیلمنامه هایروس احساسیبی و سردی و جانیسخت با کار در ریچی

«Rock'n'Rolla»، هربرت جیمز تدوینگرش و ریچی سوی از ایسنجیده و گام به گام شکل به بازی 

 میلیون هفت محموله مامبلز و تو-وان که اولی مأمور دو: رودمی پیش به تدریجبه و شودمی گذارینقطه

 هب ماشین دنده زدن جا در حتی که هستند پا و دستبی و سست و آرام قدری به دزدند،می آنها از را پوندی

 که تگنگسترهاس قطب دو میان تقابل برقراری شیوه چه دیگر این گوییممی خود به ما! کنندمی کمک دزدها

 و تو-وان رویارویی زمان وقتی بعد، نوبت در اما شود؟می برگزار هیجان و تعلیق بی و سادگی این به

 و عقیبت از باریمرگ گیرنفس بازی چنان با رسد،می فرا روس محافظان دونفری دسته دومین با هاانگلیسی

 هب اول، نوبت در سرقت سهولت کارکرد تازه که شویممی مواجه هاروس کنندهدیوانه سختیجان و گریز

 وم،د نوبت فوالدین و وحشتناک هایروس همین معرفی حتی که جاست این ظریف نکته. آیدمی ماندست

 له یلیتر زیر هایشانزخم و هابخیه سر بر رقابت حین در آنها وقتی و شودمی برپا دیگری شکل به آغاز در

 ورتص اول بار آسانی همان به میلیونی هفت محموله سرقت بناست باز که پنداریممی چنین ما شوند،می

 مسیر کشیدن و هاروس توسط تو-وان ایچندمرحله تعقیب و نیست خبرها این از که حالی در. گیرد

 در که سازدمی« Rock'n'Rolla» در را پرالتهابی دینامیک بخش همان عمالً تو،-وان خانه تا انتقامجویی

 پاکتی با وسر شخصیت به اصابت و ماشین شیشه روی شیر افتادن برکنندهروده سکانس با «زنیقاپ» فیلم
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 درگیری یمتوال سکانس چند همین بازبینی واقعاً ریچی، سبک اریژینالیته اثبات برای. شدمی خلق سر بر

 .دباش کافی تواندمی افتاده، پا از و مفلوک توی-وان با پاتیکآنتی شدت به و آهنین روس دو هولناک

 

 تصویرسازی و روایت در طراوت و شیطنت: پنج

 هایتخالقی میزان برای کامل و کافی دلیلی را ریچی سازیکلیپ ممتاز و طوالنی هایتجربه که این

. است نهانگاراساده اندکی بدانیم، او ریتم تغییر حال در مدام و جوش و جنب پر هایفیلم تکنیکی و بصری

 متن روایی هایبازی دل از بیشتر نوری، و تصویری هایبازی این جاذبه و الزام که جهت این از ویژه به

 الصخ مفهوم به اجرایی صرفاً ایپروسه از ناشیس را آنها تواننمی دلیل، همین به و آیدبرمی او هایفیلمنامه

 روایت لحن ،«Rock'n'Rolla» در رویکرد این آشکار نمونه. دانست کارگردانی هایخالقیت

 موقعیت عین به گاه و گویدمی را فیلم Voice Over/گفتارمتن که است لنی کارههمه دستیار آرچیبالد/آرچی

 خصوصهب فندک آن لنی که تنیس زمین کنار سکانس در مثالً کندومی تأکید آن بر و ارجاع صحنه، توی جاری

 ژدکوپا نوع که کندمی اشاره لنی رندانه رفتار و حرکت به جایی در درست آرچی دهد،می هدیه مشاور به را

 ویرتص لحظه به لحظه شرح به را نریشن عمالً و داده قرار مشاور کنار در دونفره کلوزآپ یک در را او فیلم

 . است کرده بدل

 قطف ظاهراً و گذرا بکفالش دو روایت، و تصویر هایبازی میان همسویی این بکر هایجلوه از یکی

 را لنی اشناپدری و او مرگ سرحد تا جدال جوهره از مهمی بخش واقع در که است جانی کودکی طنزآمیز

 تکک یعنی سکانس دو هر در. کندمی ترسیم پسرک، قدیمی فروخورده هایعقده به روانشناختی ارجاعات با

 کار مدرسه، جلوی در آرچی تیرهفت با نوجوان جانی بازی و خواندن راک به مندعالقه کودک جانی خوردن

 تار حوم کمی و آلودمه فضای یک از ظریفی حس که است ایگونه به رفته، کار به فیلترهای و صحنه نور
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 و ردو خاطره یک حس بخشیدن برای ایتکرارشونده روش که آن ضمن تمهید، این و سازدمی بیننده برای

 ولیاییمالیخ ذهنیات و اعتیاد و آشفته هوای و حال با مشخصی طور به است، سینمایی تصویرسازی در دراز

 هایایده و ریچی به بزرگی کمک آن انتقال در فیلمبردار هیگز دیوید که هوایی و حال. دارد نسبت جانی

 نوزه که مقطعی در – جانی مدیربرنامه دو با لنی صحبت فصل در را درخشانش نمونه که کرده اشبصری

 کانسس این هایروشنسایه. بینیممی -نیست طور این که داندمی لنی و است مرده جانی کنندمی تصور همه

 ریخته هم هب اقامت محل به برنامه مدیر دو و گیردمی شکل بعد دقیقه چند که سکانسی آبی نور با تقابل در

 مسلط حال عین در و وارکابوس ذهنی فضای القای کار به هم جانی غیاب در حتی روند،می جانی غریب و

 .آیندمی او مقتدر و

 هایربط و خط و ماجراها خم و پیچ که دوم نیمه در فیلم مختلف سکانس دو موازی تدوین شاید

 اییرو و تکنیکی خصوصیت ترین فرد به منحصر جایگاه در رسد،می اوج به هاآدم میان ندانسته حتی

«Rock'n'Rolla »یعنی شانولیا که سکانسی دو: باشد هم نوشته این بندیپایان برای انتخاب بهترین بتواند 

 نآ با استال خوردن هلندی دسر و سو یک از هاروس با مامبلز و تو-وان وحشتناک درگیری موازی تدوین

 دارد تو-وان) دارد روایی کوچک بهانه یک کم دست دیگر، سوی از اشزنانه حرکات کشداری و مکث

 متناوب و همزمان نمایش با دومی اما( کندمی تعریف او برای را درگیری ماجرای زن، خوردن دسر با همزمان

 به را املک و نهایی اتهام که لنی و یوری یمکالمه و پیانو پشت در پدرو/پیت با جانی فیلسوفانه هایحرف

 و وردهخ پیوند هم به هاکنش دینامیسم برپایه فقط انجامد،می او سخت خوردن کتک به و کندمی وارد لنی

 هایبازی همین خالل از. ندارند هم با سرراستی و کالسیک مکانی و زمانی و روایتی نسبت و بهانه هیچ

 از یکی به ریچی گای خود همچون« Rock'n'Rolla» که است ساختاری بازیگوشی و طراوت از سرشار

 .شودمی بدل امسال مدرنپست سینمای هایپدیده ترینسرزنده


