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 .شد انجام 044 شماره در رحیمیان بهزاد کوشش به فیلم ماهنامۀ بار یک سال ده رسم به نظرخواهی این

 * 

 * 

 بسیار – امزندگی انتخاب دشوارترین اغراق، سوزنی سر بدون: 88 سال نظرخواهی در نگارنده توضیح

 بسیار بازي در که است انتخابی همین – زندگی معمول و شخصی هاي انتخاب از ترحیاتی و دشوارتر

 این به دارم که حاال. گیریممی و گیرممی قرار العبورشصعب چندراهی سر بر عمر محبوب فیلم ده جدي

 باالخره آیا که درگیرم تكراري تردید این با ذهنم در روز و شب است ماه دو حدود رسم،می نهایی فهرست

 بمانم؟ مؤلف تئوري سنگین سایۀ زیر همچنان و برگزینم را امموردستایش مؤلف فیلمساز ده از فیلم ده باید

 جایگاه و کارنامه از فارغ که بروم هاییفیلم سراغ به باشم داشته اصرار تئوري، این با تقابل و لجاجت با یا

 اخیر دهۀ سه سینماي از که فیلم همه این اند؟بخشیده احساس و شور و طراوت و لذت ما به شان،سازنده

 افتیممی خنده یا حیرت به پیشینیان برخی سوي از صادره حكم از و شویممی غافلگیر و بینیممی و ایمدیده

 آلن و هیچكاك و فلینی چون بزرگانی به دین اداي وسوسۀ جاي توانندمی آیا شده، تمام سینما گویندمی که

 اثرشان نهان مفهوم و دیالوگ و میزانسن هر از که اند؛کرده معنا برایمان را سینما سال هايسال که بگیرند؛ را

 شانکدام هر کارنامه در را مانمحبوب فیلم بخواهیم اگر که ایم؛گرفته درس شخصی زندگی در حتی و بارها

 بر تنها (ها)فهرست این نهایت، در! انجامید؟ خواهد تاییپنج کمدست فهرستی به تنهایی به خود بگوییم،

 چند هر اینهاست؛ دوي هر از تلفیقی و نشده تنظیم «هاکشف نام ذکر» یا «مؤلفی» رویكرد دو از یكی مبناي

 آندرشون روي و فاس باب و مارکس گروچو و کافمن چارلی و سایمون نیل مثالً چون ام،شخصی نگاه در

 به مطمئنم هست، که چیزي! رودمی شمار به مؤلفی فهرست نوعی عمالً دانم،می مؤلف را هانكه میشائیل و

 بینندۀ هر در واکنش آن یا این ایجاد قصد به و کنم «حسابگري» موردي هیچ در که امنشده دچار بالهت این
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 را نامی رایج، متأسفانه ايحاشیه هايانگیزه سایر و کجیدهن تا گرفته نماییمتفاوت قصد از فهرست، این

 خود است بدیهی. بگوید دروغ تواندنمی آدمی داریم، شاندوست که آنها از بردن نام در. کنم ذکر یا حذف

 این همۀ که است بدیهی باز و امکرده مؤلف -نویسندۀ هر یا - فیلمساز هر از فیلم یک انتخاب به محدود را

 . دارد مصداق دنیا سینماي هايمحبوب فهرست خصوص در فقط توضیحات

 

 (ساخت سال ترتیب به) ایران سینماي

 ،(4434 نادري، امیر... )دونده ،(4434 بیضایی، بهرام) یزدگرد مرگ ،(4400 گلستان، ابراهیم) آینه و خشت

 ناصر) خورشید ناخدا ،(4431 مهرجویی، داریوش) هانشیناجاره ،(4430 بیضایی،) کوچک غریبۀ باشو

 بهروز) شوکران ،(4431 کیمیایی، مسعود) مار دندان ،(4433 بیضایی،) دیگر وقتی شاید ،(4431 تقوایی،

 (.4481 فرهادي، اصغر... )الی دربارۀ ،(4418 افخمی،

 

 ،(4414 شیردل، کامران) اومد بارون که شب اون ،(4411 کیمیاوي، پرویز) هامغول: بعد فیلم بیست و

 گزارش ،(4410 کیمیایی،) هاگوزن ،(4410 گله، فریدون) کندو ،(4410 شهیدثالث، سهراب) جانبی طبیعت

 مینا دایرۀ ،(4418 بیضایی،) تارا چریكۀ ،(4418 صیاد، پرویز) بستبن ،(4411 کیارستمی، عباس)

 شبح ،(4431 مخملباف، محسن) دستفروش ،(4434 حاتمی، علی) واشنگتن حاجی ،(4418 مهرجویی،)

 ،(4413 مهرجویی،) گالبی درخت ،(4411 پور،مالقلی رسول) چزابه به سفر ،(4431 عیاري، کیانوش) کژدم

 کیومرث) یلدا شب ،(4418 مهرجویی،) گمشده دختردایی ،(4418 کیارستمی،) برد خواهد را ما باد

 اهلل،نعمت حمید) بوتیک ،(4481 افخمی،) گاوخونی ،(4484 تقوایی،) خطبی کاغذ ،(4411 پوراحمد،

 (.4480 اکبري، مانیا) انگشت بیست ،(4481
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 .شكندمی امخندیدن رکورد هربار، دیدارش، با که( 4410 تقوایی، ناصر) ناپلئون جان دایی: و

 

 (ساخت سال ترتیب به) جهان سینماي

 

 هیچكاك،) عقبی پنجرۀ: و( ]4118 هیچكاك، آلفرد) سرگیجه ،(4111 وایلدر، بیلی) بعدازظهر در عشق

 برگمان، اینگمار) پرسونا ،(4134 فلینی، فدریكو) نیم و هشت ،(4118 ولز، اورسن) شر از نشانی ،([4110

 آلن، وودي) هال آنی ،(4138 پوالنسكی، رومن) رزمري بچۀ ،(4131 بونوئل، لوئیس) دوژوربل ،(4133

 ابدي آفتاب ،(4111 سایمون، نیل: مؤلف/ راس هربرت) خداحافظی دختر ،([4184 آلن،) زلیگ: و( ]4111

 (.1440 کافمن، چارلی: مؤلف/ گوندري میشل) آالیشبی ذهن

 

 جوزف) مراکش: شود باال فهرست فیلم هر جایگزین توانستمی راحتی به یک هر که دیگر فیلم بیست و

 یا بودن ،(4141 مارکس، برادران: مؤلف/ وود سام) اسبدوانی مسابقات در روزي ،(4144 اشترنبرگ، فون

 ،(4114 کوروساوا، آکیرا) راشومون ،(4108 افولس، ماکس) ناشناس زنی نامۀ ،(4101 لوبیچ، ارنست) نبودن

 وولف ویرجینیا از کسی چه ،(4131 پن، آرتور) گرمعجزه ،(4110 میزوگوچی، کنجی) مونوگاتاري اوگتسو

 آنجلو میكل) آگراندیسمان ،(4133 مان،زینه فرد) فصول تمام براي مردي ،(4133 نیكولز، مایک) ترسد؟می

 را زنان که مردي ،(4110 فاس، باب) لنی ،(4110 کوپوال، فورد فرانسیس) 1پدرخوانده ،(4131 آنتونیونی،

 صراط پل/جیكوب نردبان ،(4183 تارکوفسكی، آندري) ایثار ،(4111 تروفو، فرانسوا) داشت دوست

 وونگ) عاشقی آستانۀ در ،(4110 تارانتینو، کوئنتین) پسندعامه هايقصه/فیكشن پالپ ،(4114 لین، آدریان)
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 ایناریتو، گونزالس خاندروآله) گرم 14 ،(1444 آندرشون، روي) دوم طبقۀ از آوازهایی ،(4111 واي،-کار

 (.1441 هانكه، میشائیل) پنهان ،(1444

 

 .شكندمی امگریستن رکورد هربار، دیدارش، با که( 4113 لی، مایک) هادروغ و رازها: و

 


