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پوپک و مش ماشااهللا/1387
کارگردان: فرزاد موتمن 

بازیگران: فرهاد آییش، امین حیایی و مهناز افشار

چارچنگولی/ 1387
کارگردان: سعید سهیلی

بازیگران: ســیدجواد رضویان، رضا شــفیعی جم و فتحعلی 
اویسی

نصف مال من، نصف مال تو/ 1385
کارگردان: وحید نیکخواه آزاد

بازیگران: محمدرضا شریفی نیا، فرهاد آییش و مریال زارعی

مامان بهروز منو زد/ 1390
کارگردان: عباس مرادیان

بازیگران: حمید لوالیی، رامین ناصرنصیر و رضا ناجی 

کی داده کی گرفته/ 1395
کارگردان: علیرضا شاه حسینی

بازیگران: نیما شاهرخ شــاهی، عبدالرضا اکبــری و مجید 
شهریاری

مادرزن سالم/ 1385
کارگردان: خسرو ملکان

بازیگران: مریم امیرجاللی، نفیسه روشن و فتحعلی اویسی

زهرمار/ 1397
کارگردان: سیدجواد رضویان

بازیگران: سیامک انصاری، شبنم مقدمی و برزو ارجمند

زنده باد خودم/ 1397
کارگردان: سیدمحمدرضا ممتاز

بازیگران: حمید لوالیی، خشایار راد و مهران رجبی

اون جوری بامزه است
کارگردان: پیتر بوگدانوویچ

بازیگران: اوون ویلسون، ایموجن پوتس 
و کاترین هان

امشب منو ببر خونه
کارگردان: مایکل دوز

بازیگران: توفر گرس، آنــا فاریس و دن 
فاگلر

ببخشید مزاحم شما شدم
کارگردان: بوتس رایلی

بازیگران: رزاریو داوسون، فارست ویتاکر 
و کیت برالنت

 برادر من خوك
کارگردان: اریک فیلیمینگ

بازیگــران: نیــک فوکوئو، اســکارلت 
جوهانسون و جاج رینهولد

مگر آنکه از روی جنازه اش رد 
شوی

کارگردان: جف لوول
بازیگران: اوا لونگوریا، پل راد و لیک بل

تخم ها به دیوار
کارگردان: پنلوپه اسفیریس

بازیگران: جو هارســلی، جینــا دوان و 
کالین کمپ

»اسامی فیلم های مضحک خارجی« مروری بر بدترین اسامی فیلم های سینمایی بعد از انقالب
هجو در نام گذاری

هر چیزی را در نگاه اول به عنوانش می شناسند و صاحبان برندها و مشاغل روی این عنوان برای تبلیغات، 
بیشتر از دیگران حساب می کنند. این حساب باز کردن در سینما هم به نسبت متغیری وجود دارد و 
کارگردانان و فیلمنامه نویسان گاهی وسواس خاصی برای انتخاب عنوان فیلم و نوشته شان دارند. این 
وسواس اما در بعضی از موارد جای خود را به یک شوخی یا هجو می دهد و عناوینی انتخاب می شوند که از حیث بد و مضحک 
بودن در اذهان می مانند و گاهی هم به جهت هوشمندی در انتخاب مانا می شوند. خیلی از ما همچنان »بعضی ها داغشو 
دوست دارن« را در ذهن داریم، یا مثال؛ »درباره الی...«، »تنها دو بار زندگی می کنیم«، »جدایی نادر از سیمین«، »درخشش 
ابدی یک ذهن پاك«، »برخورد نزدیک از نوع سوم«، »رستگاری در شاوشنک« و.... عنوان در روند داستان خودش را نشان 
می دهد و همان طور که اشاره شد هوشمندی و زیرکی در انتخاب عنوان، باعث ثبت در ذهن مخاطب می شود. اما در این 
یادداشت به فیلم هایی که اسامی جذابی دارند نرسیدیم که به بهانه »ایکس الرج«، عناوین مضحک برای فیلم ها را مرور 
کردیم.  نکته ای که برای فیلم »ایکس الرج« وجود دارد و حتی باعث تاسف می شود، انتخاب یک واژه غیرفارسی برای یک 
فیلم ایرانی است و آن هم یک عنوان پیش پاافتاده و بد که بیشتر از آنکه مناسب یک فیلم برای اکران عمومی باشد مناسب 
برای تئاترهای الله زاری، جنگ ها و کنسرت های خنده است. با مرور اسامی عجیب قصد نداریم نقد محتوای آن را هم داشته 
باشیم و حتی از کنار موضوع و ساختار هم گذشتیم و قصد زیر سوال بردن آن را هم نداریم. بیشتر مقصدمان اینجاست که 
چرا باید برای یک اثر با هر میزان کیفیتی با وجود علم به این که قرار است آن اثر حتی پس از رفتنمان هم در آرشیو سینمای 
یک کشور بماند عناوینی انتخاب شود که عجیب و بی محتواست. باهم از کنار این اسامی رد می شویم با این امیدواری که 

خوش سلیقگی عوامل اصلی تولید در سینما را در ادامه برای آثارشان در زمینه انتخاب اسم و عنوان ببینیم. 

آنچه مردان درباره زنان نمی دانند/ 1393
کارگردان: قربان محمدپور

بازیگران: محمدرضا شریفی نیا، فاطمه گودرزی و سحر قریشی

عمو جان هیتلر/ 1395
کارگردان: حمید ابراهیمی

بازیگران: ناصر هاشمی، رضا بابک و گوهر خیراندیش

همسر دات کام/ 1394
کارگردان: امید نیاز

بازیگران: علی صادقی، سحر قریشی و میرطاهر مظلومی

عشقوالنس/ 1397
کارگردان: سیدمحسن ماهینی

بازیگران: اکبر عبدی، سحر قریشی و لعیا زنگنه

الزانیا/ 1396
کارگردان: حسین قناعت

بازیگران: ســیدجواد رضویان، ارژنــگ امیرفضلی و بهنوش 
بختیاری

دم سرخ ها/ 1397
کارگردان: آرش معیریان

بازیگران: سیدجواد رضویان، رضا شفیعی جم و اندیشه فوالدوند

چند می گیری گریه کنی؟/1384
کارگردان: شاهد احمدلو

بازیگران: منوچهر نــوذری، حمید لوالیی، نیکــو خردمند و 
ابوالفضل پورعرب


