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 دیگر بار سینمایی نویسندگان و منتقدان «عمر برتر فیلم ده» مشهور نظرخواهی فیلم، ماهنامه 044 شماره در

. شد آوریگرد باسابقه منتقد و مورخ رحیمیان بهزاد توسط نظرخواهی، قبلی نوبت از ساله ده ای فاصله با و

 مفیل ده اول فهرست های فیلم از یکی درباره خواست نظرخواهی این در حاضر نویسندگان از کدام هر از او

 شخصی تفهرس فیلم متأخرترین همین نگارنده، انتخاب. بنویسند یادداشتی مجموعه، این در عمرشان برگزیدۀ

 .بود «آالیش بی ذهن ابدی آفتاب» یعنی اش

 

 منامةفیل اساس بر آالیشبی ذهن ابدی آفتاب فیلم شدن ساخته از که ناچیزی سال پنج همین در  

 یفرض هایفیلم مجموعه آن در که امرسیده اطمینان این به خود نزد بارها گذرد،می کافمن چارلی آسایمعجزه

 . باشد فیلم همین توانستمی عشق به مربوط آیات یا هاسوره آسمانی،

 ابحس به رومانس که امزندگی محبوب هایفیلم شمارکم چنداننه بخش آن به فیلم، این مسیر از  

 به هک نگاهی نوع لحاظ به یا: همانندند و مشترك خصلت، یك در شانتمام بینممی و کنممی رجوع آیند،می

 شوندمی تلقی «رومانس ضد» آثاری اصل در دارند، آن تلخ فرجام و فرود و فراز و عاشقانه رابطة مقولة

 در آخری این ظواهر چند هر عاشقی؛ آستانة در و ناشناس زنی نامة هال، آنی  سرگیجه،: مشخص هاینمونه)

 خبریبی جز سرانجامی آن برای رو هر به اما است شبیه عشق بقای از بزرگداشتی به روایت، پایانی هایلحظه

 هایشکل هب یا و( ذهنی تا هستم گراعینیت بیشتر زمینه این در متأسفانه من و. بیندنمی هم از عشاق عینی

 رسماً «رابطه» و رسیده اتمام به طرف دو عاشقانه تردیدهای مرحلة تازه که شوندمی تمام جایی متفاوت،

 شآالیبی ذهن ابدی آفتاب همین خداحافظی، دختر بعدازظهر، در عشق: مشخص هاینمونه) است شده شروع

 (. مراکش و
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 و شدن عاشق فرآیند و عشق خود به اشآمیزیدریغ و انگیزیدل و رومانس که است این مسئله  

 «بطهرا» و رسید شناخت به آشنایی و رفت کنار تردیدها وقتی اما. گرددبرمی آوردن دست به برای تالش

 هدبخوا اگر چون. شود تمام باید جا این رومانس،. است رسیده پایان به رومانس کار عمالً دیگر شد، شروع

 امنتخابیا فیلم یعنی شود؛می بدل ترسد؟می وولف ویرجینیا از کسی چه یك به مثالً دهد، ماننشان را بعدش

 .«زناشویی مجادالت» زیرژانر از

 رخ هب را خود دیگر بار آالیشبی ذهن ابدی آفتاب العادۀفوق گستردگی و اهمیت که اینجاست و  

 دل ویت مناسبات از «عشق» که عظیم آسیب این به نسبت که است فیلمی تنها این. کشدمی  من مثل آدمی

 دنشنی از بعد کلمنتاین و جول: کندمی تأکید آن بر اشپایانی هایلحظه در و دارد آگاهی خورد،می «رابطه»

( ینسونویلک تام) میرزواك دکتر نظر زیر حافظة کردن پاك مؤسسة در که تحقیرآمیزی و شدید هایبدگویی

 ندنرو و بمانند و کنند صبر که خواهندمی هم از ناگهان اما اند؛عصبانی هم از شدتبه اند،کرده هم سر پشت

 ممکن رابطه، مسیر در و باز که گویندمی حتی و دانندمی دو هر. هیچ اطمینانی؟ چه به چرا؟. بدهند ادامه و

 ابطهر که کرد فکر این به شودمی مگر چیست؟ چاره خب، ولی بگویند؛ هم سر پشت را مهمالت همین است

 امان رد شد، خواهد دچارشان بعدتر که هاییبحران گزند از بتواند عشق تا نگیریم سر از یا نکنیم شروع را

 که تاس عمرت فهرست محبوب هایفیلم از یکی درباب یادداشتی مثل رابطه، و عشق و زندگی مگر بماند؟

 . دهیمیم ادامه بنابراین،! بایستی؟ هم پایش و کنی صادر دشواری غیرعملی هایفرضیه چنین آن در بتوانی

... چون آوریم؟می وارد باز بار هر شد، خواهد وارد عشق به دانیممی که را آسیبی چرا اطمینانی؟ چه به اما

 نولوگمو در سینگر آلوی زبان از آلن وودی. شود دردسر برایم بیشتر که نگویم چیزی خودم از است بهتر

 به چون: »داده ابدی/ازلی جوابی هایم،محبوب فهرست هایرومانس ضد/رومانس همین از یکی پایانی
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 روشن تانبرای مفهومش جمله یك در باشید، نجویده و ندیده بارها را فیلم تا البته! «داریم احتیاج هاشمرغتخم

 .است همین نهایی، جواب واقعاً ولی. شد نخواهد

 

 


