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گذرد و میان گای ریچی، هشت سال می «Snatch/زنیقاپ»شدن فیلم مشهور از ساخته  

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

ه ای پیدا کند و هرچند نمالحظهاین فیلم باعث شده که ریچی نیز شهرت قابل محبوبیتشدن و خوب دیده

اه های ساختاری، جایگمند به شیطنتبه اندازه کوئنتین تارانتینو، اما در همان طیف مخاطبان نوجو و عالقه

، جزئیات آن را گذردآن فیلم میهای ایرانی بیابد. اگر به دلیل زمان نسبتاً زیادی که از بینیی در بین فیلمویژه

پای همان فیلم سرحال و باطراوتی است که دو گنگستر خرده« زنیقاپ»آورم اید، به یادتان میاز یاد برده

دار های دنبالهبا بازی جیسون استاتن بازیگر اصلی اکشن «Turkish» بخت برگشته )یکی از آنها ملقب به

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

و گشتند که اولش در اختیار بنیسیخالفکار روس و انگلیسی و آمریکایی در آن به دنبال قطعه الماسی می

آورد. نقش مشهور یک کولی ایرلندی که براد پیت در آن فیلم تورو بود و بعد، از شکم یک سگ سر درمیدل

های همراه با روایت رفت و برگشتی در تار چندداستانی متقاطع فیلم که به اندازه فیلمکرد و ساخبازی می

های دیگری که بعد از تجربه .بدل شد« زنیقاپ»های زمان، پیچیده و تودرتو بود، به مشهورترین ویژگی

فهم ولی نام قابلاش با ها از سر گذرانده و در متن به آن اشاره خواهیم کرد، فیلم تازهریچی در این سال

 «Snatch/زنیقاپ»، از جهات مختلف ادامه همان سیاق و فضای "Rock'n'Rolla" ترجمهغیرقابل

توان مطمئن بود که به همان شکل، به سرعت در ایران نیز به محبوبیتی خاص خواهد شود و میمحسوب می

 .ایمو سینمای گای ریچی پرداختهرسید. به همین بهانه، این جا به بازشناسی سبک و خصوصیات این فیلم 
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  «زنیقاپ»بازگشت به لحن   یک: 

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

د. اما شباهتی انتارانتینو دارد؛ فیلمسازی که منتقدان و مورخان سینمایی گاه ریچی را متأثر از او توصیف کرده

ام است، ربطی به تأثیرپذیری سبکی ندارد و فقط به نوع نسبت و رابطه بین دو فیلم در این جا مورد اشارهکه 

به  «Pulp Fiction/پسندقصه عامه»گردد: فیلم دوم تارانتینو یعنی اول این دو کارگردان نسل معاصر بازمی

ربط به موقعیت هایی که عمداً بیوگهای بدیع، روایت توأم با جهش در دل زمان و دیاللحاظ گسترش ایده

آمد. اما به حساب می« های انباری/سگدانیسگ»ای از فیلم اولش طلبانهگنگسترها نوشته شده بود، نسخه جاه

ه با فرم ای کهای تازهبسیاری معتقد بودند و هستند که فیلم اول، با روایت متمرکزتری که داشت و تجربه

 است. در مقایسه فیلم اول گای« پسندقصه عامه»تر از کرده بود، حتی خالقانه« کار در فضای بسته و واحد»

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

ن فیلم آ ای برای طرح فرضیه برتریهای حرفهبینشود. اما این جا دلیلی که برخی فیلمبحث، گاه مطرح می

هت لحن نظیر و شباآورند، به روایت متمرکز ربطی ندارد و به جایش، به خصلت بریتانیایی عجیب و کممی

های سیاه و قدیمی استودیوی انگلیسی ایلینگ مانند های گروتسک فیلم به کمدیها و موقعیتسیاه شوخی

های مندان فیلمشود. این گروه از عالقهط میمربو« قاتلین پیرزن»و « اوباش الوندرهیل»، «مردی با لباس سفید»

ار ها کدر مقطعی ساخته شده که ریچی بعد از سال« قنداق، ضامن و دو لوله دودکنان»ریچی اعتقاد دارند که 

خواسته نخستین فیلم بلندش را بسازد و هدف های تجربی و ویدئویی همچون ویدئوکلیپ، میدر حیطه

کم تکانی کوچک ولی قابل توجه در سینمای راکد و اشته، ایجاد تغییر یا دستای که در ذهن دگذارانهبدعت

ل فیلمش های بریتانیایی اصیزده بریتانیا بوده است. در این اِشِل، بدیهی است که او از خصلتمتصنع و سنت

ه پرهیزی ونها و فضاها و تقسیمات شهری لندن هیچ گهای کاکنی و ایرلندی یا روابط متکی به محلهمثل لهجه



 

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

 

 
21  کد مطلب/010020 از    0 صفحه     

 

 هم کند و همین حاالندارد و در نتیجه، فیلم اولش بیشترین موفقیت اقتصادی را در کشور خود کسب می

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

ای هنرمند ی هیچ دخلی به جایگاه حرفهمآب نباشیم که تصور کنیم حواشجهانی شود و اگر آن قدر انتلکتوئل

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

رحی چون بنیسیو المللی مطپذیرتر کرده بود. طبیعی بود که استفاده از بازیگران بینبیشتر و تحقق آن را امکان

ه های مختلف ، بهایی از کشورها و حتی قارهو همچنین داستانی با درگیری شخصیتتورو و براد پیت دل

تبدیل شود. اما به رغم این  «زنیقاپ»دست ریچی برای بخشیدن ابعادی فراانگلیسی به فیلم امکانات دم

   .کنندارزیابی می« زنیقاپ»تر از تر و خالقانه«اریژینال»اتفاق، برخی همچنان فیلم اول را 

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

ربرگ تا ها و از سودمدرن از تارانتینو تا کوئنآمیز داستانپردازی و فضاسازی پستهای شیطنتو همین شیوه

رچند های هر قیاس با فیلمفینچر و دیگران، نه صرف بریتانیایی بودن او و مهجور ماندن طبیعی آثارش د

از  افتد: ریچی بعدو سبک او می های موقتی است که در کارنامهمستقل آمریکایی، بلکه بیش از آن وقفه

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

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

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

را نداشتند و تنها « زنیقاپ»های دزد و دغل آور روابط آدمو بداعت و پیچیدگی غریب و در عین حال خنده

محصول کمپانی ب.ام.و که اپیزودهای دیگرش « استخدام»اپیزودی  از فیلم هشت (2008« )هستار»در اپیزود 

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

 –ره موسیقی با مدونا در نقش یک ستاکالیو اوون( )ای روایت و شخصیت اصلی یعنی یک راننده حرفه
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   .های اول و دوم ریچی داشتطبعی و گستاخی مبسوطی همپای فیلمشوخ -همچون خودش

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

مندان د عالقهتوانمی «Rock'n'Rolla» آفرینی او به همان سبک ویژه خود بازگشته ودیگری بدون نقش

ها و تأثیرات خاصی را به همان حال و هوای پرشور با خصلت« قنداق، ضامن و دو لوله دودکنان»و « زنیقاپ»

  .ببرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت

 

  کمدی گنگستری انگلیسی  دو: 

انه آنها وگهای گای ریچی، لحن دمدرن فیلمای بدیهی است که بارزترین خصوصیت پستاین نکته  

رسند و هم نویسی است که هم کمیک و مفرح به نظر میهای اکشن و دیالوگدر روایت، پرداخت سکانس

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

ول فص شود و گاه زمانیم زمانی میهای داستانی مختلف که موجب روایت خارج از امتداد مستقو تعدد پاره

کند، دالیل اصلی شباهتی است که اغلب منتقدان سینمایی میان های او پس و پیش میمتوالی را در فیلم

اند. این جا و با متمرکز شدن بر اند و به آن اشاره کردهکارهای ریچی و آثار تارانتینو یافته

«Rock'n'Rolla» های ریچی است و آنها را از پردازم که مختص فیلمخواهم به چند خصلت مهم بمی

کند. نکته اول همان خصلت بریتانیایی است که به طور کامالً بنیادین در شیوه و لحن ویژه تارانتینو متمایز می

ها توان رخ دادن هیچ اتفاقی را بدون این خصلتهای فیلم جریان دارد و نمیها و درگیریبطن تمام موقعیت

دار سنت کمدی بریتانیایی های کالمی ریشهها که به بازیفقط به عنوان یکی از نمونه .تممکن دانس

م های اصلی فیلم، لنی کول )تادزدها توجه کنید که رئیسگردد، به این شوخی درخشان در بازی با واژهبرمی

برد و از وردست یاش جانی کویید )توبی کِبِل( به کار مویلکینسون( درباره دو مدیر برنامه ناپسری
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و  «اسم اون دو تا عوضیا چی بود؟ گریک و ماینی؟»پرسد اش آرچی/آرچیبالد)مارک استرانگ( میهمیشگی

یعنی لنی به جای رومن به معنای رومی، گریک به معنای یونانی در «! نه، رومن و میکی»گوید آرچی می

یکی ماوس یعنی ماینی را به خاطر سپرده دختر شخصیت کارتونی مذهنش مانده و به جای میکی، نام دوست

آورد!! روشن است که میزان اند، به زبان میاست و اینها را به جای اسامی دو خالفکار که مدیربرنامه جانی

پردازی های مربوط به معانی واژگان، بیش از حد به خصلت لفاظی و واژهارجاعات شوخی به سرچشمه

  .انگلیسی وابستگی دارد

خورد و به این شکل و ، نوعی بالهت رندانه است که در گنگسترهای ریچی به چشم میتفاوت دوم  

ثل رابرت هایش مها در گنگسترهای رجزخوان تارانتینو و متأثرینش مثل لری بیشاپ یا همپالکیبا این جلوه

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

ه پرسند، بر سر این کاش میاند، گاه روش جا انداختن دنده عقب یک ماشین دزدی را از صاحبان اصلینرفته

ان شکنند و در همین حین که حواسشان در خالفکاری بیشتر زخم خورده و بخیه زده با هم رقابت میکدام

ط به موقعیت ربهای بیگفتن دیالوگ»نویی شود. روش تارانتیشان زیر یک تریلی له و داغان مینیست، ماشین

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

اره اش« زنیقاپ»توان به سکانس مشهوری از ناپذیر خود را دارد، بدل شده است. در همین زمینه میتوضیح

د اند و بعکنند در پشت دیوارهای اضطراری ورودی یک کازینو محصور شدهکرد که دو خالفکار تصور می

داد، در کمال تعجب دری را های دیگر را شکل میهایش مبنای برخی سکانسدوست چاق شان که خنگی

شوند که با اطمینانی ابلهانه از قفل کند و آن دو متوجه میکه درست جلوی آنها و کنار دیوار بوده، باز می

های اند! این نوع حماقت حتی در آبسوردترین موقعیت فیلمدر، حتی یک بار هم آن را امتحان نکرده بودن

یا در رفتن « های انباریسگ»بک قصه کامالً ساختگی آقای اورنج/نارنجی )تیم راث( در تارانتینو مثل فالش
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ه قص»ی عقب ماشین در تیر جولز )ساموئل ال. جکسون( و کشتن جوان مفلوک روی صندلگلوله از هفت

ر د« موقعیت بانی»آمده مثل کل ها نیست و به جای آن، خود شرایط و وضعیت پیشهم در آدم« پسندعامه

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

ی مدرن گنگسترنزدیک کردن کمدی پستآید، مضحک و غریب است. خود این روش یعنی ماشین پدید می

و نه خود  آوردکند و دردسرها را بالهت گنگسترها به وجود میهایی که بازیگر را به کمدین شبیه میبه شیوه

ه به نظر، بخشد کشرایط و اتفاقات تصادفی، در جایگاه یک تمایز محسوس، فضایی دیگر به آثار ریچی می

  .رسدشده میکمتر تجربه

آمیز مشابه این دوران های هجوخصلتی متفاوت از فیلم  «Rock'n'Rolla»وم که به نکته س  

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

هر اهاست بین دوستانش به ظآید. او که سالتو پیش می-رفتاری عجیب باب و اصرار او به دوستی با وان

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

های انگیزد و فیلم برخالف نمونهتو و مخاطب فیلم را برمی-دهد، تعجب و انزجار همزمان وانخالف نشان می

ند )حتی در کنتر بگوییم، ضدقهرمان تأکید میقمشابه آمریکایی که تا انتها بر خصایل مردانه قهرمان یا دقی

ی در این های آبسورداثر تونی اسکات( به سمت شوخی« دومینو»های افراطی و البته بسیار بدیعی چون فیلم

تو و باب در -نشده رقص مشترک وانرود که به عمد تا تیتراژ پایانی هم با نمایش فصل پیشتر دیدهحیطه می

   .یابدنه امتداد میای کامالً مرداکافه

 

  های هنرشناسبدمن  سه: 

های کم و بیش ثابت سینمای متمایل به جذب انبوه مخاطب عام در ایران، هر در یکی از زیرمجموعه  
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های شان قاچاق، سرقت یا تبهکاریمان داریم که محور داستانسال دست کم دو سه فیلم در میان تولیدات

مامی های مرکزی تها و پیشبرد کنشه اصلی در فیلمنامه و طراحی شخصیتشددیگر است. اما نکته فراموش

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

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

گذاری یا هر عمل خالف دیگر توسط : لذت طراحی دقیق و هوشمندانه نقشه دستبرد یا بمبسینماست

ه پانزده سال اخیر تان هر نمونه جذاب و درگیرکننده سینمای جهان در دنویس و کارگردان! در ذهنفیلمنامه

 یلم تارانتینو یا سودربرگیل تا هر فیون آمی« افکنیدام»فرانک آز تا  «Score/ضربه/امتیاز»از  را مرور کنید.

گرنه ایم وبا داستانی در این زمینه، همیشه از بداعت نقشه دزدی و گریز گنگسترها متعجب و مبهوت شده

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

نژاد و حل دو خالفکار مدعی )حمید فرخراه« تب»فیلمی چون  این که در .آمدآن ساخته شده، فراهم نمی

عفری( برگشته )محمود جلعیا زنگنه( برای بازکردن یک گاوصندوق، استفاده از امکانات فنی یک آهنگر بخت

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

شکل  ها راآید، دالیل اصلی ضعف مفرط این فیلمآن حد ناشیانه و ابتدایی و مضحک از آب در میسرقت تا 

  .کنند، امکانات تکنولوژیک ضعیف سینمای ایرانشان ادعا میدهند؛ نه آن گونه که خود سازندگانمی

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

ای ستههای بدیع و برجو حتی سینمای آفریقا در نمونه –جا برسم که سینمای اروپای غربی و آمریکای شمالی 

د اناز این زاویه توانسته -«شهر خدا»های جذابی چون یا سینمای آمریکای التین در جلوه« تسوتی»چون 

ای ههای نمایش چالشترین سرچشمهی از مهمهمچنان منازعات گنگسترها با هم و با پلیس را به عنوان یک

ی «هاشخصیت»های خاص و درگیرکننده، ها نگه دارند که برای ترسیم موقعیتاخالقی و اجتماعی در فیلم
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در « یتشخص»اند. کسانی که درست منطبق بر تعریف کالسیک و کلی ویژه و منحصر به فردی خلق کرده

ی زنند که از پسزمینه اجتماعدات و عالیقی دارند یا دست به کارهایی میپردازی، عادر درام« تیپ»نقطه مقابل 

 .رسدآید و برای افرادی با کار و وضع آنها عجیب به نظر میشان برنمیو بزهکاری و محیط اطراف

«Rock'n'Rolla» ای از جذابیت خود را از هاست و بخش عمدهها و شخصیتسرشار از این گونه نقشه

آورد. تمام کینه یوری نسبت به لنی که منجر به آن انتقامجویی دردناک ها به دست میین زمینهتعارض بین هم

یرد. استال گشود، از اهمیتی که برای تابلوی نقاشی محبوبش قائل است، سرچشمه میاز پیرمرد تبهکار می

 گذارد و آشکارا به اینمی های نقاشی آبستره یا هنر مفهومی فرامدرنتو در گالری-اغلب قرارهایش را با وان

فهم هنرهای تجسمی، عالقه و در آن تخصص دارد. جانی که ظاهراً فقط یک خواننده های نه چندان عامهجلوه

هاست و اعتیاد شدید دارد، در وصف رهایی و شور در زندگی روزمره یا قدر و قرب ها و کالبراک کافه

 .ایمشناس متبحر نشستهدهد که گویی پای کالم یک زیباییمی هنر برای آدمی، چنان نغز و نوآورانه داد سخن

  

های متضادشان به ها و گرایشهای فکرشده که در دل هر یک از شخصیتاما منهای این تعارض  

 های مختلفبزهکاری از یک سو و ادراک هنر و اخالقیات از سوی دیگر مشهود است، تقابل میان شخصیت

آورد. این مسیری را در پی می «Rock'n'Rolla»آلود ی گنگستریسم هجونیز بخش مهمی از تأثیرگذار

رسد که شود و حتی به جایی میناپذیر طی میبینیهای کامالً پیشاست که در فیلم و فیلمنامه ریچی با پیچ

 اهمیت شوهر استالگره نهایی فیلم یعنی یکی بودن سیدنی شاو و لنی کول را شخصیت آرام و ظاهراً کم

های گشاید؛ کسی که از ابتدا و در فص معرفی استال در ماشین با شوخی مربوط به مردانگی او، یکی از آدمیم

آید و حتی بعدتر که در آن مهمانی عجیب وعده یک خبر بسیار مهم را به فرعی و گذرای قصه به چشم می

یقی یلم و گذر سریع تدوین و موسدهد، باز شکل پرداخت تکنیکی فتو و مامبلز و باب می-گروه سه نفره وان
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کنیم بنا باشد پیچ پایانی مهمی به واسطه او شکل بگیرد. وضعیتی های او طوری است که تصور نمیاز حرف

دهد. آید که یوری به طور موقت به لنی هدیه میتر حول محور تابلویی پدید میمشابه و البته بسیار کلیدی

و اصالً  کندست که حسی کامالً تصادفی از این رویداد به ما منتقل میای اباز شیوه پرداخت فیلم به گونه

 ظن و بعد جدل میان یوری و لنیهای داستان یعنی سوءترین تقابلشود که قرار است یکی از مهمتصور نمی

ی رتر این که فیلم در تمام مراحل پیگیری نوع به سرقت رفتن و محل نگهدابر سر همین تابلو دربگیرد. جالب

بینیم و در عوض، واکنش دهد و همیشه تابلو را از پشت میتابلو، هرگز آن را در قاب تصویر نشان نمی

ش از های مختلف بیها و دار و دستهشود. تقابل بین آدمبینند، در تصویر دیده میصورت افرادی که آن را می

ن کند. اییید عجیب و ویژه جلوه میاش جانی کوهمه در مورد کشمکش و نفرت میان لنی و پسر همسر مرده

بینیم )و در بخشی دیگر به آن بک کودکی جانی هم تصاویر مهیبی از آن میرابطه غریب که در دو فالش

رود و حتی به ولع جانشینی جانی خواهم پرداخت(، تا حد دوئل نهایی و نهانی بین پسر و ناپدری پیش می

انجامد. بازی درخشان تونی کبل به خوار لندن میهکار زمینبه جای لنی و تالش برای تصاحب میراث تب

ان از جمله در سکانس درگیری با نگهب –بینی او نقش جانی و حرکات و میمیک و رفتار بدنی غیرقابل پیش

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

شود، جذابیتی مضاعف به چالش در ابتدا نامرئی و در نهایت ناپذیرکادر و نور و دوربین همراه میبینیپیش

مهارت  پذیری دقیق وتام ویلکینسون اشاره نکردم، چون به نقش آشکار بین جانی و لنی بخشیده. به بازی

ل مایک»تا « آالیشآفتاب ابدی ذهن بی»های غریب و نامتعارف، از اجرایی او در باورپذیرکردن شخصیت

   .ایم، عادت کرده«Rock'n'Rolla»تا « دختری با گوشواره مروارید»و از « کالیتون

 

  ماترین جنگ سرد سینگرم  چهار: 
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ها و فرسا میان روس، نزاعی تدریجی و گاه توان«Rock'n'Rolla»و هم در « زنیقاپ»هم در   

ترین منابع گیرد که هم یکی از شیریندر می (ها و حتی یکی دو آمریکاییها و ایرلندیبقیه )انگلیسی

ر تعمد و هم نشانگدهد های فصول مهیج و تعقیب و گریز و کشت و کشتارهای دو فیلم را تشکیل میشوخی

هایش است. این جا و در های فیلمنامهاحساسی روسجانی و سردی و بیقطعی ریچی در کار با سخت

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

و مامبلز محموله هفت میلیون  تو-رود: دو مأمور اولی که وانتدریج به پیش میشود و بهگذاری مینقطه

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

گوییم این دیگر چه شیوه برقراری تقابل میان دو قطب گنگسترهاست که کنند! ما به خود میدزدها کمک می

و  تو-شود؟ اما در نوبت بعد، وقتی زمان رویارویی وانار میبه این سادگی و بی تعلیق و هیجان برگز

عقیب و باری از تگیر مرگرسد، با چنان بازی نفسها با دومین دسته دونفری محافظان روس فرا میانگلیسی

شویم که تازه کارکرد سهولت سرقت در نوبت اول، به ها مواجه میکننده روسسختی دیوانهگریز و جان

های وحشتناک و فوالدین نوبت دوم، آید. نکته ظریف این جاست که حتی معرفی همین روسمان میدست

ی له هایشان زیر تریلها و زخمشود و وقتی آنها در حین رقابت بر سر بخیهدر آغاز به شکل دیگری برپا می

رت ار اول صوپنداریم که باز بناست سرقت محموله هفت میلیونی به همان آسانی بشوند، ما چنین میمی

ها و کشیدن مسیر تو توسط روس-ای وانگیرد. در حالی که از این خبرها نیست و تعقیب چندمرحله

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

اکتی و اصابت به شخصیت روس با پ برکننده افتادن شیر روی شیشه ماشینبا سکانس روده« زنیقاپ»فیلم 

شد. برای اثبات اریژینالیته سبک ریچی، واقعاً بازبینی همین چند سکانس متوالی درگیری بر سر خلق می

  .تواند کافی باشدتوی مفلوک و از پا افتاده، می-پاتیک با وانهولناک دو روس آهنین و به شدت آنتی
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  رسازیشیطنت و طراوت در روایت و تصوی  پنج: 

های سازی ریچی را دلیلی کافی و کامل برای میزان خالقیتهای طوالنی و ممتاز کلیپاین که تجربه  

نه است. انگاراهای پر جنب و جوش و مدام در حال تغییر ریتم او بدانیم، اندکی سادهبصری و تکنیکی فیلم

های روایی متن ، بیشتر از دل بازیهای تصویری و نوریبه ویژه از این جهت که الزام و جاذبه این بازی

ای صرفاً اجرایی به مفهوم خالص توان آنها را ناشیس از پروسهآید و به همین دلیل، نمیهای او برمیفیلمنامه

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

گوید و گاه به عین موقعیت فیلم را می Voice Over/گفتارمتن کاره لنی است کهآرچی/آرچیبالد دستیار همه

خصوص کندو مثالً در سکانس کنار زمین تنیس که لنی آن فندک بهجاری توی صحنه، ارجاع و بر آن تأکید می

کند که نوع دکوپاژ دهد، آرچی درست در جایی به حرکت و رفتار رندانه لنی اشاره میرا به مشاور هدیه می

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

   .بدل کرده است

بک گذرا و ظاهراً فقط های تصویر و روایت، دو فالشهای بکر این همسویی میان بازییکی از جلوه  

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

کند. در هر دو سکانس یعنی کتک های فروخورده قدیمی پسرک، ترسیم میبا ارجاعات روانشناختی به عقده

تیر آرچی در جلوی مدرسه، کار مند به راک خواندن و بازی جانی نوجوان با هفتخوردن جانی کودک عالقه

ار آلود و کمی محو تای است که حس ظریفی از یک فضای مهونهنور صحنه و فیلترهای به کار رفته، به گ

ای برای بخشیدن حس یک خاطره دور و سازد و این تمهید، ضمن آن که روش تکرارشوندهبرای بیننده می

دراز در تصویرسازی سینمایی است، به طور مشخصی با حال و هوای آشفته و اعتیاد و ذهنیات مالیخولیایی 
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های حال و هوایی که دیوید هیگز فیلمبردار در انتقال آن کمک بزرگی به ریچی و ایده جانی نسبت دارد.

در مقطعی که هنوز  –اش کرده که نمونه درخشانش را در فصل صحبت لنی با دو مدیربرنامه جانی بصری

ین سکانس های اروشنسایه .بینیممی -داند که این طور نیستکنند جانی مرده است و لنی میهمه تصور می

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

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

 . آیندو مقتدر او می

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

رسد، در جایگاه منحصر به فرد ترین خصوصیت تکنیکی و روایی ها به اوج میحتی ندانسته میان آدم

«Rock'n'Rolla» شان بندی این نوشته هم باشد: دو سکانسی که اولیبتواند بهترین انتخاب برای پایان

ها از یک سو و دسر هلندی خوردن استال با تو و مامبلز با روس-شتناک وانیعنی تدوین موازی درگیری وح

تو دارد -اش از سوی دیگر، دست کم یک بهانه کوچک روایی دارد )وانآن مکث و کشداری حرکات زنانه

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

ی یوری و لنی که اتهام نهایی و کامل را به های فیلسوفانه جانی با پیت/پدرو در پشت پیانو و مکالمهفحر

 ها به هم پیوند خورده وانجامد، فقط برپایه دینامیسم کنشکند و به کتک خوردن سخت او میلنی وارد می

 هایدارند. از خالل همین بازیهیچ بهانه و نسبت روایتی و زمانی و مکانی کالسیک و سرراستی با هم ن

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

 .شودمدرن امسال بدل میهای سینمای پستترین پدیدهاز سرزنده


