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 منتقدان عمر های فیلم بهترین ویژه که فیلم ماهنامه 044 شماره انتشار از بعد مدتی یادداشت، این  

 و ها کمدی بر تأکید و نظرسنجی همان آن، موضوع. شد چاپ و نوشته بود، جهان و ایران سینمای از ایرانی

 .است منتقدان های انتخاب در حضورشان میزان و مارکس برادران چون هایی کمدین

* 

* 

 تدارك در رحیمیان بهزاد همت با و کوشش به فیلم سینمایی ماهنامه 044 شماره پیش، روز دوازده ده

 خواننده نهایی، فهرست دیگر بار که این. شد منتشر ایران سینمایی منتقدان «عمر هایفیلم بهترین» نامهویژه

 تاریخ های کتاب دل از که دهدمی ارجاع «جویندگان» و «ریوبراوو» و «دوچرخه دزد» چون هاییفیلم به را

 این که این اند،ندیده باز را هافیلم که هاستسال شان،برگزینندگان درصد04 شاید حتی و اندآمده سینما

 شودمی وایلدر بیلی هایرومانتیكکمدی نثار ما همه هایبحث و گپ در بارهچندین بازبینی و ستایش همه

 هایکمدی و) ایمگنجانده خود فیلم ده در را دایموند یال و او مشترك متون از فیلمی نفرمان 21 تنها اما

 «سبیل» کاراکتر عین هایششوخی و اشظاهری هیبت و خودش که دهقان خسرو فهرست در حتی وایلدر

 هنوز هرچند که این ،!(است؟ ممكن طور چه. ندارند یینماینده است، «خوشگله ایرما» در( جاکوبی لو)

 رحیمیان کنیم،می انتخاب نماینده عنوان به فیلم یك دشواریبه محبوب فیلمساز هر از داریم ماناغلب

 با که این نكرده، چاپ و تهیه آرا بندیجمع با را برگزیده «فیلمسازان» ضروری و راهگشاتر بسیار فهرست

 علی و روحانی امید و عقیقی سعید و اسالمی مجید و کاهه کامبیز کلی نگرش و سلیقه شناخت وجود

 تا که این ندیدم، و ندادند و ببینم را شانزمانه و سال این هایمحبوب فهرست بود مهم برایم قدرچه معلم،

 آوردن بعدش و «فیلم ده» انتخاب رسم و قاعده زدن برهم برای نسبحسنی نیما و قادری امیر از حد چه

 هایبرگزیده نهایی فهرست در رأی، 22 کسب وجود با «شوکران» چرا که این ام،عصبانی هامحبوب بقیه نام
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 این چرا که این نشده، ذکر مساوی امتیازی با «گیالس طعم» کنار در فیلم بیستمین عنوان به ایران سینمای

 آنی» مثالً همه او، از ییپراکنده آثار انتخاب جای به تا نكردیم یكی به دست هم با آلن وودی عشاق همه

 حاال ولی. است اشاره قابل خود جای در همه بیاید، استاد از نامی نهایی فهرست در تا کنیم انتخاب را «هال

 .بپردازم خودم فهرست خصوص در دیگری شخصی اعتراف به خواهممی جا این و

 جهانم و ایران فهرست دو کل در فیلم یك که اندکرده پیدا حتماً گیرند،مچ و دقیق بسیار که آنهایی  

 مسابقات در روزی: »ندارد همخوانی معمول، مؤلفی و شناختیزیبایی هایمالك از یك هیچ با تقریباً

 که لذتی حرمت به اصل، در و است فهرست کل فیلمساز تریناهمیتبی برایم کارگردانش که «دوانیاسب

 به را آن برم،می پرده روی مارکس چیكو و هارپو و گروچو -لذت میزان ترتیب به– حرکات و حضور از

 حد از بیش دیگر یكی این دلیل. امگذاشته فهرست در آنها، کارنامة دل از محبوبم فیلم همه این از نمایندگی

 و انسانی روابط متن در -امکوشیده که انددیده همنشینان و همسفران برخی و– دارم آرزو: است شخصی

 و شیطنت و قباحت و لیچارگویی و پردازییاوه و گوییجوك و سازیشوخی از درجه آن به اجتماعی،

 بسیار هاییمحیط در برادرانش گاه و گروچو که برسم آنارشیسم و بازیدیوانه و جلیآسمان و بازیگوشی

 کشتی، قطار، وحشی، غرب هایکافه مسابقه، پیست دادگاه، رستوران، اپرا، سالن مثل خطیر یا فاخر و جدی

 بارها اغراق،بی. نیست هم شانخیال عین و کنندمی پیاده تمام خونسردی با و خوردن آب مثل غیره، و هتل

 اگر. باشم او جای به داشتم دوست که است بشر تاریخ هنرمند تنها گروچو که گویممی و امگفته دوستانم به

 اگر برگش، سیگار و سبیل و هاچشم و قیافه آن با دید،می او که ببینم طور آن را هاآدم و دنیا توانستممی

 چه و گویندمی چه مردم که نگزد هم امکك و بروم راه خمیده زانوهای با طور آن همیشه او مثل توانستممی

 بدهد پا که جا هر بازی،دیوانه میزان آن برای هم حاال همین چند هر. بهشتم در کردممی حس کنند،می فكر

 تروتسكی، به اینامه در او زمانی. عقبم هاقرن کبیر، گروچوی تا ولی. کنممی را تالشم همة بدهد، جواب و
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 مارکس گروچو. نیست مارکس کارل دنیا، مارکس ترینمهم که باشید آگاه و بدانید» بود نوشته درستی به

 و هانا» دلیل همین به و. دنیاست آدم ترینمهم اصالً گروچو من برای کنممی فكر من حاال و ؛!«است

 تماشای با( آلن) میكی قهرمانش که دانم؛می مدرن زندگی شفابخش نسخة را آلن وودی «خواهرانش

 قبرستان از دنیا که رسدمی نتیجه این به و شودمی منصرف خودکشی از مارکس، برادران هایبازیدیوانه

 !است بهتری جای

 

 


