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گنولیا  اییموسیق (Theme) تم   و یکسمفونیک  یساختاردارای  ما
که پیوسته بسط اس  مختلف یسازها که یدرآمدشیپ و دیابمیت 
درآمد یشدر این پ .برگردند واحد تم آن به تا کندیم کوک هم کنار را

میانجی  پاشیده و سرگردان فیلم بههای ازهمقرار است داستان
ابتدایی را باید  ه در آن، به هم برسند. پنج دقیقۀشدساختار طراحی

که به بهانه کرد  های مختلف در چند با توجه به عددهایی نگاه 
گنولیا درآمدشیپند. شوفیلم نمایش داده می اولسکانس  دربارۀ  ما

ی داستان اینکه اتفاق های زندگی چقدر شانس است و دغدغۀ راو
گذشته برمیاین پیش اند.تصادفی گردد، بخشی از آن درآمد به زمان 

ها و های صامت فیلمبرداری شده است و از مکانسبک فیلمبه
 کند.های مختلف به وقایعی ظاهرًا تصادفی اشاره میزمان

 ۀهزار اواخر) 09 ۀده اواخر در حال زمان بهشود وقتی فیلم آغاز می
 شوند،یم فیتعر نجایا در که ییاهنداستا و میگردیبرم( دوم

 کندیم یسع مخاطب که دهندیم شکل ییاههشبک جیتدربه



 

 

 هم به هاآن انیم مشترک   هاییتشخص قیطر از را شیاههقص
گر   شتریب اما ،ببافد  .است یتیروا نظام صال  یاست تماشا
ی اهتعل به ،دوم ۀهزار یانتها در ما لمیف یاصل تز اساس بر

 هم با ای ستنیز هم با امکان ود،شمی اشاره شانبه که یمختلف
های یلمف زمان از کایآمر ینمایس در. ایمهداد دست از را بودنمان

 دوباره و ساختن ،یاصل ۀدغدغ دوم، رۀهزا اواخر هاییلمف تا وسترن
 .نماستیس کمک به( community) جماعت کی دادن  یلتشک

کارگردان که بخاطر فیلم ُپل تامس اندرسون،  های چند فیلم، 
کاملً  گنولیاشناخته شده است،  سال اخیرش  را پس از موفقیت   ما

کار خود ساخت و در زمان ساختن  دو فیلم نخست، به عنوان سومین 
رد تا اهمیت که باید به خاطر سپسال داشت. عددی  82این فیلم 

 آن در فیلم مشخص شود.
گنولیا کوتاهبا پیش ما متشکل از چند روایت آغاز  درآمدی 

شود. روایت نخست موضوع قتل یک اشرافی به دست سه ولگرد می
گر اسم این  که ظاهرًا ارتباط مستقیمی با داستان  فیلم ندارد. ا است 

یم، نام مق کنار هم بگذار دست او بهتول و محل زندگی سه نفر را 
آید و فیلم در سطح اولین روایت به عنصر تصادف اشاره دارد. می

شوند. در زمان اعدام  یکی از این سه جا آغاز میها از همینشوخی
که به سینه کاردی  را « 28»اش نصب است، عدد قاتل، شمارۀ پل

که به زحمتقدر سریع رد میدهد و تصویر، آننشان می توان می شود 
 (1-8)تصویر  متوجه این عدد شد.
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 بر سینۀ مرد اعدامی 22عدد : 1-2تصویر 
 

کشتهدرآمد، مربوط به آتشروایت دوم  پیش شدن  سوزی  جنگل و 
کردن آتش نشان به قصد خاموشیک غواص است. هواپیمای آتش

یاچه آب برمی را همراه با آب وارد مخزن  یغواص دارد و تصادفاً از در
که در سطحکند و موجب مرگ او میمی تصاویر این  شود. تصادفی 

را نشان « 28»هواپیماست و باز هم عدد  بخش مربوط به شمارۀ
 دهد.می

 ، شمارۀ هواپیما22 عدد: 2-2 تصویر



 

 

گر بی که تماشا  8و  2آنکه متوجه باشد، با دو رقم سومین باری 
است. در این روایت  بسیار  1جکمربوط به بازی بلکشود، مواجه می

که دنبالۀ روایت قبلی است، قهرمان اصلی همان خلبان  کوتاه 
که در بازی  بلکهواپیماست و با دست نشان می جک تمام دهد 

. این 2بود اما آنچه به دست آورد عدد   8خواست عدد  آنچه می
 1091یافت شام در سال بار در یک ضیابد و اینها ادامه میتصادف
 شود.نشان داده می 2289ساعت  

 غروب 2:28ساعت : 3-2تصویر 
 

سیدنی برینجر است. پسر نوجوان تصاویر بعدی مربوط به 
که خودکشی  ناموفق او از پشتساله11 بام آپارتمان، به یک ای 
گرهشود. در اینجا نیز طنابکشی  موفق تبدیل میآدم ای خوردههای 

کنار  را نشان  28طور تصادفی عدد بام افتاده بهپشت پناه  جانکه 

 

 

 

1  .Black Jack2 یکن بین ایمقایسه بازیورق نوعی . است کنپخشکارت و باز
یکن که است این بازی قانون و  .ببرد را بازی تا برسد 81 عدد به باید باز


