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

 

 

 

 

 8002/ آلن وودي/ بارسلونا كريستينا ويكي

 

 فيلم سينمايي ماهنامهچاپ شده در :                                       8822 ماه فروردينزمان انتشار : 

 

    

 

 

 

 

 

 

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

 خواهي،مي چه دانينمي اگر حتي

خواهينمي چه بدان كمدست  

 

http://www.amirpouria.com/
http://www.amirpouria.com/


 

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

 

 
5  کد مطلب/030020 از    1 صفحه     

 

 است حمفر كمدي يك تنها آلن، جديد فيلم فالن كه بوده مطرح سينمادوستان ميان هميشه بحث اين  

 يآن چون شاهكارهايي خصوص در طبعاً ساختاري؟ و روانشناختي هايظرافت از سرشار و موثر فيلمي يا

 ،(7771) شوهرها و زن ،(7791) خواهرانش و هانا ،(7791) قاهره ارغواني رز ،(7791) زليگ ،(7711) هال

 ايهاليه هافيلم چون. است درگرفته هاييبحث چنين كمتر( 7777) هري ساختارشكني يا( 7771) مه و هاسايه

 شيرين ياالتخ ميان نسبت تا زناشويي مناسبات تا انساني هويت از كه اندداشته مشخصي و پيچيده مضموني

 ار بسياري هايزمينه ما، احساس بر مبتني باورهاي و زندگي حقيقت ميان فاصله تا تلخ واقعيات و

 داغ خبر يا( 1001) هاليوودي پايان يا( 7791) برادوي اهل رز دني مثالً با رويارويي در ولي. گرفتدربرمي

 هك آن از ترسبك را هافيلم يكي. است افتاده بارها اتفاق اين( 1009)بارسلونا كريستينا ويكي همين يا( 1001)

 اليالبه رد تعمدي هايكردن پته تته با او هميشگي گوييديالوگ شيوه ديگري خواند؛مي رود،مي انتظار آلن از

 هاوگديال نبودن بر از» حتي و بازيگري در ناتواني را داغ خبر در تردست واترمن سيد شخصيت هايحرف

 گردي هاآدم تودرتوي روابط  چيدن در آخرش فيلم معتقدند برخي و كند؛مي تلقي!« سن كهولت اثر بر

 مفيل سه از بعد واقعاً است؟ چنين واقع به آيا! است درآورده را شورش و گذرانده قاعده و حد از را هاپيچش

 از جداشدن با و نيويورك از آلن خروج با كه( 1001) كاساندرا روياي و داغ خبر ،(1001) نهايي امتياز

 -متفاوت هاييلحن با چند هر – سه هر و بودند همراه روشنفكرانه هايسرگشتگي درباره هاييداستان

 البق به آلن رجوع گرفتند،مي پي را هيچكاك سبك به آميزدلهره داستان و گناه رنج با كار از هاييزمينه

 فيلم ايتماش طول در كه دلپذيري تفريح و خنده شود؟ دانسته شدن«غيرجدي» نوعي بايد «رومانتيك كمدي»

 جاري هايموقعيت و هاحس و هاحرف درگير مانذهن بعدتر كه معناست اين به لزوماً شود،مي هديه ما به

 :ديد خواهيم آورد؟ نخواهد پديد مانبراي تريعميق هايپرسش و هادغدغه و افكار و شد نخواهد آن در



 

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

 

 
5  کد مطلب/030020 از    3 صفحه     

 

 كيوي در است، داشته گوناگون بس هايجلوه و غني سابقه هميشه آلن هايفيلم در كه عنصر اين: نريشن

 و طنزيب و جدي لحني با ناشناس، و شخص سوم و كل داناي كامالً راوي يك روايت با بارسلونا كريستينا

 تندوارمس نريشن از ترمدرن ايشيوه به. كندمي «گزارش» كاست و كم بي را هاموقعيت آميزترينطنز خبري

 ترديدهاي ترينجدي دارد نريشن جا اين ها،همان نريشن امتداد در اما زليگ و(  7717) كن فرار و بردار پولو

 شدتبه داستانگو فيلم يك در اشنتيجه اما گويد؛بازمي جدي لحني با را شانعاطفي هايانتخاب در هاآدم

 يرز( هال كاربه) ويكي و( باردم خاوير) آنتونيو خوان پاي برخورد مثل هاييموقعيت چون. شودمي كميك

 فكر هب خيابان در عكاسي حين كه( جوهانسون اسكارلت) كريستينا حال و حس توصيف يا رستوران ميز

 و ننريش جديت و اندمضحك تنهايي به زده، آنتونيو خوان اتاق در حضور حساس لحظه در كه است گندي

 ميكك صرفاً خصلتي ظاهراً اين. شودمي آميزترشيطنت وضعيت، اين با تضاد در آنها، وصف در اشگوينده

 امروزي انسان عاطفي ترديدهاي و هاموقعيت عميق و عجيب دوگانگي همان به خود بطن در ولي است؛

 را دو هر اغلب، و است نوسان در تلخ و سرخوشانه يا جدي و شوخ انگيز،غم و مضحك ميان كه دارد اشاره

 .دارد خود در يكجا

 با يلمف كميك بار افزايش براي ظاهراً باز آمريكايي، جوان زن دو:  كريستينا و ويكي هايشخصيت  

 اجتماعي سامانبه و معقول زندگي پيرو و گراچارچوب و آدابمبادي و مومشكي يكي متفاوت، رنگ و آب

 انتخاب عجيب، و ناگهاني هايانتخاب اهل و ريسك اهل و دوستهيجان و ماجراجو و موطاليي ديگري و

 از رفرات فكرهاي شود،مي مطرح دو آن هايتفاوت همين فواصل در فيلم كليدي تم كه بعدتر ولي. اندشده

 كه رسدمي نظر به و خواهد،مي چه داندنمي وجه هيچ به كريستينا: رسندمي راه از صرف مفرح وجوه اين

 همان قيقاًد ويكي كه حالي در خواهد،نمي چه كه دانستهمي كمدست كريستينا بينيممي بعد اما. داندمي ويكي

 نانچ كريستينا. فهمدمي دير خيلي را اين ولي خواسته؛نمي آورده، دست به و كرده دنبال كه را چيزهايي
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 به دشخو نظر به آنتونيو خوآن و( كروز لوپهپنه) النا ماريا با اشعجيب رابطه حتي كه است قواعد از خارج

 اگد شوهرش و ويكي يا هم با خودش مادر و پدر شدهعادت و معمولي روابط شبيه وابستگي، ايجاد دليل

 ندگيز همان كردهمي فكر كه ويكي اما. نيست متفاوت چون خواهدنمي را اين گويدمي. است( مسينا كريس)

 پاتريشيا) جودي هيأت در اشاحتمالي تلخ آينده ديدن از بعد حتي خواهد،مي را سالم و محتاطانه و آرام

 هك ندارد را جسارت اين باز كند،نمي احساس( دان كوين) مارك به عشقي هاستسال ديگر كه( كالركسون

 خرآ نماي در زن دو فرجام در ظاهر به البته هاتفاوت اين. خواهدنمي را يكنواخت زندگي آن بگويد و بفهمد

 چندان نه افكاري و گرفته هايچهره با دارند دو هر نيويورك، فرودگاه در: كندنمي ايجاد چنداني تفاوت فيلم

 روي هايخوردن باد آن در باشد، چه هر اما. شوندمي دور بارسلونا غريب ماجراهاي از آينده، به بينخوش

 كه ردهك تجربه را ايخودخواسته جنون و شيفتگي و رهايي و شور كريستينا دو،اُويه خاكي جاده در دوچرخه

 دخو همه از بيش و است؛ مانده ناكام و متوقف اششروع آستانه در همواره كار،محافظه و گرمحاسبه ويكي

 وشگ در داريزنگ و جدي طنين ام،آورده مطلب عنوان در كه فيلم بزرگ درس ترتيب، بدين. بوده خود مانع

 .افكندمي مخاطب

 خانوادگي زندگي يك تواندمي و دارد را خوب شوهر يك خصوصيات همه او كه اين: داگ شخصيت  

 فيلمنامه در ويكي موقعيت كردن تركميك براي ظاهراً ديگر بار كند، فراهم ويكي براي مرفه و مهربانانه و آرام

. كند لوهج مضحك باز،زبان و وقيح اسپانيايي نقاش و سالم و متين مرد اين ميان ترديدش كه شده گنجانده

 اجتماعي و فردي هايآزادي چارچوب دارد، خوبي شغل كرده، ورزش خودش سالمتي براي كه مردي با اما

 تواندنمي ويكي است، تركوتاه همسرش از قدش و كندمي باز فرق پوشد،مي ايپارچه شلوار شود،مي سرش

 ديمر مشخص نمونه داگ. ببرد ياد از را آنتونيو خوان گفتار و رفتار در جاري گستاخانه هرچند هيجانات

 كه گونه همان بگويد، و بيابد گيريدندان چيز او از اشدلزدگي داليل تشريح براي تواندنمي ويكي كه است
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 كه چيزي هر گويدمي و ندارد روشني دليل مارك با اشزندگي در دواندهريشه دلمردگي خصوص در جودي

 يك روي شدن متمركز شايد. ندارد تقصيري همراه، و مهربان مارك و است خودش مشكل كرده، سرد را او

 غزپرم جلوه هم و است غايب مردان اين در چه آنتونيو، خوان با قياس در كه را اين هم بتواند رفتاري مثال

 كه ويدگمي ويكي به ناگهاني و تلفني داگ: دهد نشان جا يك را آلن فيلم پردازيدرام و سازيشخصيت اين

 ظاهراً اين. كنند ازدواج جا آن تعطيالت، همان ميان در و بيايد بارسلونا به و كند سورپريز را او گرفته تصميم

 والًا ولي. دارد را شوري و هيجان چنين ايجاد توان كه باشد او خالقيت و ذوقيخوش و سرحالي نشانه بايد

 اجازدو اين توانست خواهند نيويورك در و پاييز در شانمجلل عروسي در بعدها كه گويدمي تلفن همان در

 او و اندكرده قدع لندن در شاندوستان از جفتي ثانياً كنند، تعريف شاندوستان براي را بارسلونا در تابستاني

 ثابت نكات اين. گذرانندمي عسل ماه مثل و مانندمي بارسلونا در هم با را تابستان بقيه ثالثاً و شنيده را اين هم

 كاري) قاسترف نزد دادن پز براي مناسب بستري ساختنِ  فكر به اتفاق اين هيجان از بيش داگ اوالً كه كندمي

 اصالً و كندمي نيز دوست دو با شام ميز سر شان،آينده خانه تلويزيون و دكور درباره زدن حرف با كه

 ازدواج از را بارسلونا در ازدواج ايده كل ثانياً ،(نيست بحث اين به نسبت ويكي عالقگيبي به اشحواس

 – به منجر افراطي مهرباني با ثالثاً و نداده خرج به پيشنهاد اين در خالقيتي خود و گرفته لندن در اشدوستان

 رد ويكي تفريح و تحقيق فرصت و آرامش و خلوت حتي ،«شدن آويزان» -امروزي ايمحاوره اصطالح به

 .است برده بين از هم را بارسلونا و تابستان

 آنتونيو انخو هايهوشمندي فيلم، اسپانيايي شخصيت دو هايويژگي تشريح تا را عناصر اين توانمي  

 اب آمريكايي زن دو با شاننسبت و دو آن جدل همانندي النا، ماريا فاتحانه اصل در و نمايانهمظلوم مبارزه و

 ويس از هاتوريست از استقبال و يكسو از داخلي هايجنگ) داشته شهرت و جريان اسپانيا در هميشه چه آن

 ينا حاصل نهايت، در ولي. كرد مطرح نيز را ديگري نكات و برد پيش بازيگرانش اجراي اهميت و( ديگر
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 هري ارشكنيساخت) اخير سال ده در آلن ديگر ناگهاني مسير تغيير دو مثل بارسلونا كريستينا ويكي كه است

 فيلم همينن و سي او، بعدي فيلم براي را اشتياق و انتظار و نمايدمي غافلگيركننده شدت به( نهايي امتياز و

 بيشتر ،است رسيده پايان به اشتدوين و فيلمبرداري كه بده جواب كه چي هر به موسوم اشسينمايي بلند

 به ار بارسلونا كريستينا ويكي طراوت از سرشار هايلوكيشن سالگي 11 در كه ناپذيربينيپيش نابغه. كندمي

 تروانج همچنان كند،مي بدل عاطفي دلزدگي يا شور و حسادت و مالكيت و عشق بارخشونت گاوبازي ميدان

 رافاط اين در اشهمساالن -مثالً– يا آمريكايي فيلمسازان بعدي هاينسل از ترريسك اهل و گراترتجربه و

 .دهدمي نشان

 

 


