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اب یادداشیت هایی از:

 nاب تشکر از هرماهی:

جبار آذین ،محسن آزاددل ،ایمان آیینه دار ،پاشا ابراهیمی ،سعید احمدی پویا ،جلیل اکبری
صحت ،نزهت بادی ،نیما بهدادی مهر ،محسن بیگ آقا ،محمد پورصادقی ،امیرحسین تاجبخش،
جابر تواضعی ،شهرام جعفری نژاد ،مصطفی جاللی فخر ،عزیزا ...حاجی مشهدی ،فائز حسینی،
مهرزاد دانش ،رضا درستکار ،رها روزبهان ،محمدحسین سیفی ،رامتین شهبازی ،سیدجواد
صفوی ،وحید فرازان ،سیدحسام فروزان ،نسیم قاضی زاده ،سیدآریا قریشی ،سهیال قوسی ،علی
اصغر کشانی ،مونا کریمی ،علیرضا مجمع ،زرنوش محمدی ،مازیار معاونی ،حامد مقدم ،مرسده
مقیمی ،محسن منوچهری ،شبنم میرزین العابدین ،احسان ناظم بکایی ،انسیه نجفی ،امید
نجوان ،امیرعلی نصیری ،امیررضا نوری پرتو.

هبرتین فیلم های دهه نود
سیمنای ایران

مجتیب اردشیری
مهدی تیموری
شادی حاجی مهشدی
فرهاد خالدی نیک
حمید سلجویق
سیدرضا صامئی
ایمان عظیمی
مصطیف محمودی
شبیر نعلبندیان
عیل نعیمی
سعیده نیک اخرت
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 nصاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر:
احمد شاهوند

 nتحریریه:
مجتبی اردشیری ،مهدی تیموری ،شادی حاجی مشهدی ،فرهاد
خالدی نیک ،حمید سلجوقی ،سیدرضا صائمی ،ایمان عظیمی،
مصطفی محمودی ،شبیر نعلبندیان ،علی نعیمی ،سعیده نیک اختر
 nبا تشکر از همراهی:
جبار آذین ،محسن آزاددل ،ایمان آیینه دار ،پاشا ابراهیمی،
سعید احمدی پویا ،جلیل اکبری صحت ،نزهت بادی ،نیما
بهدادی مهر ،محسن بیگ آقا ،محمد پورصادقی ،امیرحسین
تاجبخش ،جابر تواضعی ،شهرام جعفری نژاد ،مصطفی جاللی

فخر ،عزیزا ...حاجی مشهدی ،فائز حسینی ،مهرزاد دانش ،رضا
درستکار ،رها روزبهان ،محمدحسین سیفی ،رامتین شهبازی،
سیدجواد صفوی ،وحید فرازان ،سیدحسام فروزان ،نسیم قاضی
زاده ،سیدآریا قریشی ،سهیال قوسی ،علی اصغر کشانی ،مونا
کریمی ،علیرضا مجمع ،زرنوش محمدی ،مازیار معاونی ،حامد
مقدم ،مرسده مقیمی ،محسن منوچهری ،شبنم میرزینالعابدین،
احسان ناظم بکایی ،انسیه نجفی ،امید نجوان ،امیرعلی نصیری،
امیررضا نوری پرتو

 nشبکه های مجازی (تلگرام و اینستاگرام):

 nعکس ها:
مریم رضوی ،الناز نصیری ،آزاده امیرخان و ...
 nطراحی و صفحه آرایی:
وکتورگرافیک (اینستاگرام)Vector_Graphic :

 nچاپ :کهن
 nنشانی :کرج ،شهرک بانک کشاورزی ،ابن سینا  ،14مجتمع
سپهر ،واحد 8
 nتلفن تماس026 - 34529035 :

 nوب سایت:

www.shortcutsmag.ir
@shortcutsmag

ُبرشهایکواته

اصفر فرهادی سر صحنه «گذشته»:
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بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

سعید روستایی سر صحنه «متری شیش و نیم»

90

هبرتینکارگرداانندههنود

بهانتخابنویسندگانومنتقدان«برشهایکواته»

در دومین ویژه نامه «بهترین های دهه نود» که این بار به «بهترین کارگردانان» این دهه پرداختیم ،طبق روال شماره قبل ،از  53نویسنده و منتقد باسابقه و
جوان خواستیم تا ده کارگردان برتر دهه را انتخاب کنند .به گزینه های اول تا دهم به ترتیب ده تا یک امتیاز تعلق گرفت و گزینه های بدون ترتیب ،هر کدام
پنج امتیاز گرفتند .نتیجه تقریبا همانی شد که انتظارش می رفت .اصغر فرهادی با اختالفی بسیار زیاد عنوان «بهترین کارگردان دهه نود سینمای ایران» را
از آن خود کرد و سعید روستایی هم با کمی اختالف نسبت به رتبه بعد ،در جایگاه دوم قرار گرفت.
هومن سیدی با اینکه امتیازش کمتر بود اما به دلیل کسب آرای بیشتر (اولین مالک رده بندی ما) ،حتی باالتر از کیانوش عیاری ایستاد و رتبه سوم را به دست
آورد .محمدحسین مهدویان ،حمید نعمت اله ،شهرام مکری ،بهرام توکلی ،نرگس آبیار (تنها کارگردان زن لیست بیست و پنج نفره!) و مانی حقیقی رتبه های
چهارم تا دهم لیست بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران را کسب کردند .شاید نکته جالب توجه ،عدم حضور رضا میرکریمی باشد که با یک رأی کمتر
نسبت به مانی حقیقی از حضور در جمع ده کارگردان برتر بازماند!
جبار آذین
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ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ُبرش های کواته

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
پوران درخشنده
محمدعلی باشه آهنگر
کیانوش عیاری
جمشیدمحمودی
محمدحسینمهدویان
هومن سیدی
نیما جاویدی
علی مالقلی پور
سعیدروستایی
محسن آزاددل

 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین و فروشنده)
 .2کیانوش عیاری (خانه پدری )
 .3شهرام مکری (ماهی و گربه و اشکان انگشتر متبرک و)...
 .4سعید روستایی (ابد و یک روز و متری شیش و نیم)
 .5مانی حقیقی (اژدها وارد می شود و پذیرایی ساده)
 .6حمید نعمت اله (آرایش غلیظ ،شعله ور و رگخواب )
 .7هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده و اعترافات
ذهن خطرناک من)
 .8محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار ،ماجرای
نیمروز و درخت گردو)
 .9رضا درمیشیان (عصبانی نیستم و النتوری)
 .10بهرام توکلی (اینجا بدون من ،من دیهگو مارادونا
هستم و تنگه ابوقریب)
ایمان آیینه دار

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادى (جدايى نادر از سيمين و فروشنده)

بهرام توكلى (اينجا بدون من و تنگه ابوقريب)
مجيد برزگر (پرويز)
كيانوش عيارى (خانه پدرى)
عليرضا داودنژاد (مرهم)
فرزاد موتمن (سايه روشن و خداحافظى طوالنى)
عبدالرضا كاهانى (اسب حيوان نجيبى است)
رضا ميركريمى (يه حبه قند و قصر شيرين)
شهرام مكرى (ماهى و گربه)
محمدحسين مهدويان (ماجراى نيمروزها و درخت گردو)
پرويز شهبازى (دربند و طال)
مانى حقيقى (پذيرايى ساده و اژدها وارد مي شود)
هومن سيدى (مغزهاى كوچك زنگ زده)
نرگس آبيار (شيار  ١٤٣و نفس)
مسعود كيميايى (جرم و متروپل)
محسن امير يوسفى (آشغالهاى دوست داشتنى)
پاشا ابراهیمی

 .1اصغر فرهادی (جدایی و گذشته )
 .2عبدالرضا کاهانی ( اسب حیوان نجیبی است و بی خود
و بی جهت)
 .3علیرضا داوود نژاد (کالس هنرپیشگی و مرهم)
 .4کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .5رخشان بنی اعتماد (قصه ها)
 .6محمد حسین مهدویان (تمام آثار)
 .7سعید روستایی (متری شیش و نیم)
 .8روح اله حجازی (زندگی خصوصی  ...و زندگی مشترک )...
 .9نرگس آبیار (نفس و شیار )143
 .10سهیل بیرقی (من و عرق سرد)
سعید احمدی پویا

 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین ،فروشنده،
گذشته)

 .2سعید روستایی (ابد و یک روز)
 .3کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .4شهرام مکری (ماهی و گربه)
 .5رخشان بنیاعتماد (قصهها)
 .6برادران ارک (پوست)
 .7محسن امیریوسفی (آشغالهای دوستداشتنی)
 .8مجید برزگر (پرویز)
 .9محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار)
 .10نرگس آبیار (شیار  ،14نفس ،شبی که ماه کامل شد)
مجتبی اردشیری

 .۱اصغر فرهادی (جدایی ،فروشنده)
ک روز ،متری شیش و نیم)
 .۲سعید روستایی (ابد و ی 
 .۳حمید نعمتاله (آرایش غلیظ ،شعلهور)
 .۴محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار ،ماجرای
نیمروز)
 .۵مسعود کیمیایی (جرم ،خون شد)
 .۶شهرا م مکری (ماهی و گربه)
 .۷وحید جلیلوند (چهارشنبه  ۱۹اردیبهشت)
 .۷مصطفی کیایی (ضدگلوله ،خط ویژه)
جلیل اکبری صحت

 .1اصغر فرهادی
 .2محسن امیر یوسفی
 .3مجید برزگر
نزهت بادی

 .1اصغر فرهادی
 .2شهرام مکری
توضیح :فیلمسازان دیگری هم هستند که فیلمهای
خوبی در دهه نود ساختند اما به دلیل فراز و نشیبی که
در کارنامه شان داشتند ،انتخاب نشدند .اصغر فرهادی و

کیانوش عیاری سر صحنه فیلم «کاناپه»
هومن سیدی سر صحنه فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من»

5

نیما بهدادی مهر

 .1شهرام مکری (ماهی و گربه)
 .2اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .3نیماجاویدی (سرخپوست)
 .4سعید روستایی (ابدویک روز)
 .5حمید نعمت اله (رگ خواب)
 .6هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
 .7پرویز شهبازی (دربند)
 .8نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)
 .9کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .10فریدون جیرانی (خفه گی)
 .1 + 10سروش صحت (جهان با من برقص)
محسن بیگ آقا

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
کیانوش عیاری
مازیار میری
پرویز شهبازی
حمید نعمت اله
مجید برزگر
شهرام مکری
سعیدروستایی
عبدالرضاکاهانی
بهرام توکلی

محمد پورصادقی

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
کیانوش عیاری
سعید روستایی

اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
پیمان معادی (برف روی کاج ها)
بهروز شعیبی (دهلیز)
محمدعلی باشه آهنگر (ملکه)
کیانوش عیاری (خانه پدری)
صفی یزدانیان (در دنیای تو ساعت چند است؟)
احسان بیگلری (برادرم خسرو)
هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)
محمدحسین مهدویان (درخت گردو)

شادی حاجی مشهدی

مهدی تیموری

 .1کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .2علیرضا داوودنژاد (کالس هنرپیشگی)
 .3صفی یزدانیان (در دنیای تو ساعت چند است؟)
 .4اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .5مجید برزگر (پرویز و ابر بارانش گرفته)
 .6مانی حقیقی (پذیرایی ساده ،اژدها وارد می شود و خوک)
 .7محمدحسین مهدویان (همه آثار منهای التاری)
 .8حمید نعمت اله (آرایش غلیظ ،رگ خواب و شعله ور)
 .9مصطفی کیایی (ضد گلوله و خط ویژه)
 .10محمد کارت (شنای پروانه)
شهرام جعفری نژاد

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
رضا میرکریمی (یه حبه قند)
ابوالحسن داودی (رخ دیوانه)
هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
سعید روستایی (متری شیش و نیم)
رضا درمیشیان (النتوری)
محمد بزرگ نیا (راه آبی ابریشم)
رخشان بنی اعتماد (قصه ها)
محمدعلی باشه آهنگر (ملکه)
ابراهیم حاتمی کیا (به وقت شام)
مصطفی جاللی فخر

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی

 .1اصغر فرهادي (جدایی نادر از سیمین)
 .2كيانوش عياري (خانه پدری)
 .3رخشان بني اعتماد (قصه ها)
(قاتل اهلي)
 .4مسعود كيميايي ِ
 .5رضا ميركريمي (قصر شیرین)
(رخ ديوانه)
 .6ابوالحسن داوودي ِ
 .7سعيد روستايي (ابد و يك روز)
 .8شهرام مكري (هجوم)
 .9رضا درميشيان (عصباني نيستم)
 .10هومن سيدي (مغزهاي كوچك زنگ زده)
 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .2کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .3رضا میرکریمی (قصر شیرین)
 .4رخشان بنی اعتماد (قصه ها)
 .5هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
 .6شهرام مکری (ماهی و گربه)
 .7سعید روستایی (متری شش و نیم)
 .8رضا درمیشیان (عصبانی نیستم)
 .9مسعود کیمیایی (خون شد)
 .10مانی حقیقی (اژدها وارد می شود)
فائز حسینی

 .1اصغر فرهادی
 .2مانی حقیقی
 .3کیانوش عیاری
 .4شهرام مکری
 .5سعید روستایی
 .6بهرام توکلی
 .7عبدالرضا کاهانی
 .8رضا درمیشیان
 .9مجید برزگر
 .10هومن سیدی

فرهاد خالدی نیک

 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .2کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .3سعید روستایی ( ابد و یک روز)
 .4بهرام توکلی (غالمرضا تختی)
 .5محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز)
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امیرحسین تاجبخش

عزیزا ...حاجی مشهدی

ُبرش های کواته

 .1اصغر فرهادی
 .2شهرام مکری
 .3عبدالرضا کاهانی
 .4هومن سیدی
 .5رضا میرکریمی
 .6صفی یزدانیان
 .7نیما جاویدی
 .8بهرام توکلی
 .9سعید روستایی
 .10وحید جلیلوند

محمدحسینمهدویان
رضا میرکریمی
علیرضا داودنژاد
همایون اسعدیان
نرگس آبیار
مانی حقیقی
رخشان بنیاعتماد
جابر تواضعی

ن سیدی
هوم 
رضا میرکریمی
سعید روستایی
کیانوش عیاری
شهرام مکری

بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

شهرام مکری فیلمسازانی هستند که همواره در مسیر
رشد و پیشرفت و تکمیل و تثبیت سبک شخصی شان
حرکت کردند و کوشیدند در هر فیلم قدم بزرگ تر و
جاه طلبانه تری نسبت به قبل خود بردارند.

90

ُبرشهایکواته

محمدحسین مهدویان سر صحنه «التاری»
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بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

حمید نعمت اله سر صحنه «شعله ور»

 .6نیما جاویدی (سرخپوست)
 .7رخشان بنی اعتماد (قصه ها)
 .8هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
 .9وحید جلیلوند (بدون تاریخ بدون امضا)
 .10حمید نعمت اله (رگ خواب)
مهرزاد دانش

 .1اصغر فرهادی
 .2سیدرضا میرکریمی
 .3کیانوش عیاری
 .4نرگس آبیار
 .5بهرام توکلی
 .6شهرام مکری
 .7عبدالرضا کاهانی
 .8محمدرضا باشه آهنگر
 .9هومن سیدی
 .10محمدحسین مهدویان
رضا درستکار
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ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ُبرش های کواته

 .1اصغر فرهادی
 .2سعید روستایی
 .3کیانوش عیاری
 .4امیرحسین ثقفی
 .5حمید نعمتاله
 .6مسعود کیمیایی
 .7نرگس آبیار
 .8اصغر یوسفینژاد
 .9رضا درمیشیان
 .10هومن سیدی

رها روزبهان

 .1کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .2اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .3حمید نعمت اله (رگ خواب)
 .4پیمان معادی (بمب یک عاشقانه)
 .5بهروز شعیبی (دهلیز)
 .6رضا درمیشیان (عصبانی نیستم)
 .7بهرام توکلی (غالمرضا تختی)
 .8محمدعلی باشه آهنگر (سرو زیر آب)
 .9ابوالحسن داوودی (رخ دیوانه)
 .10اصغر یوسفی نژاد (ا ِو ،خانه)
حمید سلجوقی

 .۱اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .۲بهرام توکلی (تنگه ابوقریب)
 .۳شهرام مکری (ماهی و گربه و اشکان ،انگشتر
متبرک و چند داستان دیگر)

 .۴سعید روستایی (ابد و یک روز)
 .۵نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)
 .۶هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)
 .۷محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز )۱
 .۸فریدون جیرانی (خفهگی)
 .۹محمدعلی باشه آهنگر (ملکه)
 .۱۰حمید نعمت اله (آرایش غلیظ ،رگ خواب و
شعله ور)
محمدحسین سیفی

 .1اصغر فرهادي
 .2شهرام مكري
 .3كيانوش عياري
 .4بهرام توكلي
 .5عليرضا داوودنژاد
 .6مجيد برزگر
 .7ماني حقيقي
 .8حميد نعمت اله
 .9روح اله حجازي
 .10رضا ميركريمي

احمد شاهوند

با احترام به کیانوش عیاری (خانه پدری) و رخشان
بنیاعتماد (قصه ها)
 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین ،گذشته،
فروشنده و همه می دانند)
 .2حمید نعمت اله (آرایش غلیظ ،رگ خواب ،شعله ور)
 .3سعید روستایی (ابد و یک روز ،متری شیش و نیم)
 .4محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار ،ماجرای
نیمروز ( 1و  ،)2درخت گردو)
 .5بهرام توکلی (اینجا بدون من ،من دیه گو مارادونا
هستم ،تنگه ابوقریب ،غالمرضا تختی)
 .6هومن سیدی (آفریقا ،سیزده ،اعترافات ذهن
خطرناک من ،مغزهای کوچک زنگ زده)
 .7ابراهیم حاتمی کیا (چ ،بادیگارد ،به وقت شام)
 .8مانی حقیقی (پذیرایی ساده ،اژدها وارد می شود ،خوک)
 .9رضا درمیشیان (بغض ،عصبانی نیستم ،النتوری)
 .10وحید جلیلوند (چهارشنبه  19اردیبهشت ،بدون
تاریخ بدون امضا)
و ...
شهرام مکری (اشکان انگشتر و  ،..ماهی و گربه ،هجوم)
نرگس آبیار (شیار  ،143نفس ،شبی که ماه کامل شد)
رامتین شهبازی

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
علیرضا داودنژاد

کیانوش عیاری
مجید برزگر
صفی یزدانیان
حمید نعمت اله
شهرام مکری
سیدرضا صائمی

 .1اصغر فرهادی
 .2سعید روستایی
 .3نیما جاویدی
 .4محمد کارت
 .5عبدالرضا کاهانی
 .6شهرام مکری
 .7هومن سیدی
 .8بهنام بهزادی
 .9رضا میرکریمی
 .10صفی یزدانیان

سیدجواد صفوی

 .1اصغر فرهادی
 .2بهرام توکلی
 .3محمدحسین مهدویان
 .4هومن سیدی
 .5سعید روستایی
 .6مانی حقیقی
 .7شهرام مکری
 .8کیانوش عیاری
ایمان عظیمی

 .۱کیانوش عیاری (بیدار شو آرزو و خانه پدری)
 .۲علیرضا داوود نژاد (مرهم و کالس هنرپیشگی)
 .۳حمید نعمت اله (شعله ور ،آرایش غلیظ و رگ خواب)
 .۴پرویز شهبازی (طال ،دربند ،ماالریا)
 .۵مانی حقیقی (پذیرایی ساده و اژدها وارد می شود)
 .۶اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
.۷محمدحسینمهدویان(ماجراینیمروز،1ایستادهدرغبار)
 .۸ابراهیم حاتمی کیا (چ  ،بادیگارد)
 .۹عبدالرضا کاهانی (اسب حیوان نجیبی است ،بی خود
و بی جهت)
 .۱۰مجید برزگر (پرویز) ،نیما جاویدی (سرخپوست)،
احسان بیگلری (برادرم خسرو) ،صفی یزدانیان (در
دنیای تو ساعت چند است؟)
وحید فرازان

 .1اصغر فرهادی
 .2کیانوش عیاری
 .3رضا درمیشیان

شهرام مکری سر صحنه «هجوم»
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بهرام توکلی سر صحنه «بیگانه»

سیدحسام فروزان
 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .2حمید نعمت اله (شعله ور)
 .3نرگس آبیار (نفس)
 .4عبدالرضا کاهانی (بی خود و بی جهت)
 .5سعید روستایی (ابد و یک روز)
 .6شهرام مکری (ماهی و گربه ،هجوم)
 .7محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار)
 .8کیانوش عیاری (خانه پدری)
 .9هومن سیدی (خشم و هیاهو)
 .10بهرام توکلی (تنگه ابوقریب)
نسیم قاضی زاده

 .1اصغر فرهادی
 .2سیدرضا میرکریمی
 .3پیمان معادی
 .4نرگس آبیار
 .5حمید نعمتاله
 .6صفی یزدانیان
 .7بهرام توکلی
 .8مانی حقیقی
 .9هومن سیدی
 .10محمد کارت

سیدآریا قریشی

مونا کریمی

 .1اصغر فرهادی
 .2محمد حسین مهدویان
 .3شهرام مکری
 .4نرگس آبیار
 .5بهرام توکلی
 .6سعید روستایی
 .7حمید نعمتاله
 .8نیما جاویدی
 .9هومن سیدی
علیرضا مجمع

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
سعید روستایی
نیما جاویدی
مجید برزگر
مصطفی کیایی

زرنوش محمدی

 .۱اصغر فرهادی
 .2رخشان بنی اعتماد
 .۳محمدحسین مهدویان
 .۴هومن سیدی
 .۵وحید جلیلوند
 .۶رضا درمیشیان

مازیار معاونی

 .1اصغر فرهادی
 .2سعید روستایی
 .3محمد حسین مهدویان
 .4پرویز شهبازی
 .5بهرام توکلی
 .6نرگس آبیار
 .7رضا میرکریمی
 .8بهروز شعیبی
 .9مانی حقیقی
 .10حمید نعمت اله
حامد مقدم

 .1حمید نعمت اله
 .2آیدا پناهنده
 .3مجید برزگر
 .4اصغر فرهادی
 .5عبدالرضا کاهانی
 .6شهرام مکری
 .7بهرام توکلی
 .8صفی یزدانیان
 .9هومن سیدی
 .10امیرحسین ثقفی
مرسده مقیمی

 .۱اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین و فروشنده)
 .۲بهرام توکلی (اینجا بدون من ،من دیهگو مارادونا
هستم و تنگه ابوقریب)
 .۳رخشان بنیاعتماد (قصهها)
 .۴پیمان معادی (برف روی کاجها)

شماره سوم  -شهریور 1399

سهیال قوسی

 .1سعید روستایی (متری شیش و نیم و ابدو یک روز)
 .2کیانوش عیاری (خانه پدری)

 .1حمید نعمت اله
 .2داریوش مهرجویی
 .3محسن امیریوسفی
 .4کیانوش عیاری
 .5بهمن فرمان آرا
 .6پیمان قاسم خانی
 .7فرزاد موتمن
 .8علی مالقلی پور
 .9شهرام مکری
 .10اصغر فرهادی

 .1اصغر فرهادی
 .2سعید روستایی
 .3هومن سیدی
 .4پرویز شهبازی
 .5محمدحسین مهدویان
 .6بهرام توکلی
 .7محمد باشه اهنگر
 .8نیما جاویدی
 .9امیرحسین ثقفی
 .10وحید جلیلوند

ُبرش های کواته

 .1اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین)
 .2محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز)
 .3فردین صاحبالزمانی (چیزهایی هست که نمیدانی)
 .4حمید نعمتاله (شعلهور)
 .5صفی یزدانیان (در دنیای تو ساعت چند است؟)
 .6فریدون جیرانی (خفهگی)
 .7سعید روستایی (متری شیش و نیم)
 .8هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگزده)
 .9مجید برزگر (پرویز)
 .10مانی حقیقی (اژدها وارد میشود)

علی اصغر کشانی

مصطفی محمودی

بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

 .4پرویز شهبازی
 .5حمید نعمتاهلل
 .6شهرام مکری
 .7رخشان بنیاعتماد
 .8همایون غنیزاده
 .9اصغر یوسفینژاد
 .10محمد کارت

 .3نیما جاویدی (سرخپوست)
 .4نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد و نفس)
 .5ابراهیم حاتمی کیا ( بادیگارد و به وقت شام)
 .6محمد علی باشه آهنگر (ملکه)
 .7محمد حسین مهدویان (ماجرای نیمروز«ها» و التاری)
 .8وحید جلیلوند ( بدون تاریخ بدون امضاء)
 .9امیرحسین ثقفی ( مرگ کسب و کارمن است)
 .10رامبد جوان ( ورود آقایان ممنوع)

 .۷پیمان معادی
 .۸روح اله حجازی
 .9حمید نعمت اله
 .10سعید روستایی

ُبرشهایکواته
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 .۵رضا کاهانی (اسب حیوان نجیبی است و بیخود و
بی جهت)
 .۶سعید روستایی (مجموع آثار)
 .۷رضا درمیشیان (مجموعه آثار)
 .۸هومن سیدی (مجموعه آثار)
 .۹برادران جلیلوند (مجموع آثار)
 .۱۰محسن امیریوسفی (آشغالهای دوستداشتنی)
محسن منوچهری

بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

 .۱اصغر فرهادی (جدایی  ،...فروشنده ،همه می دانند)
.۲شهرام مکری (ماهی و گربه ،هجوم)
 .۳محمد حسین مهدویان (ماجرای نیمروز ،ایستاده در غبار)
 .۴سعید روستایی (متری شیش و نیم ،ابد و یک روز)
 .۵ابراهیم حاتمی کیا (چ ،به وقت شام)
 .۶حمید نعمت اله (رگ خواب ،شعله ور)
 .۷هومن سیدی (مغزهای کوچکزنگ زده ،آفریقا)
 .۸مصطفی کیایی (خط ویژه ،ضد گلوله)
 .۹رضا درمیشیان (النتوری ،عصبانی نیستم)
 .۱۰نیما جاویدی (سرخپوست ،ملبورن)
شبنم میرزبن العابدین

(بدون ترتیب)
شهرام مکری
اصغر فرهادی
بهرام توکلی
کیانوش عیاری

احسان ناظم بکایی

 .1بهرام توکلی
 .2سعید روستایی
 .3ابراهیم حاتمی کیا
 .5رضا میرکریمی
 .5کیانوش عیاری
 .6مصطفی کیایی
 .7نرگس آبیار
 .8هومن سیدی
 .9حمید نعمت اله
 .10محمدحسین مهدویان
انسیه نجفی

محمد حسین مهدویان
بهرام توکلی
نرگس آبیار
رخشان بنی اعتماد
رضامیرکریمی
امید نجوان

(بدون ترتیب)
اصغر فرهادی
کیانوش عیاری
رضا میرکریمی
رخشان بنیاعتماد
مجید مجیدی
نرگس آبیار
همایون اسعدیان
محمدحسینمهدویان
شهرام مکری
پوران درخشنده

امیررضا نوری پرتو

امیرعلی نصیری

 .1اصغر فرهادی
 .2کیانوش عیاری
 .3سعید روستایی
 .4محمدحسین مهدویان (بهجز التاری)
 .5شهرام مکری
 .6رضا درمیشیان
 .7بهرام توکلی (تا پیش از تنگه ابوقریب)
 .8بهنام بهزادی
 .9آیدا پناهنده
 .10مصطفی کیایی
شبیر نعلبندیان

 .1شهرام مکری
 .2اصغر فرهادی
 .3مانی حقیقی
 .4سامان مقدم
 .5حمید نعمت اله
 .6عبدالرضا کاهانی
 .7هومن سیدی
 .8پیمان معادی
 .9سعید روستایی
 .10نیما جاویدی

(جدایی نادر از سیمین ،فروشنده ،همه
 .1اصغر فرهادی
ِ
میدانند ،گذشته)
 .2فریدون جیرانی (خفهگی)
عیاری (خانۀ پدری)
 .3کیانوش ّ
 .4پرویز شهبازی (دربند)
 .5سعید روستایی (متری ششونیم ،ابد و یکروز)،
ِ
کوچک زنگزده)
سیدی (خشم و هیاهو ،مغزهای
 .6هومن ّ
 .7مانی حقیقی (اژدها وارد میشود)
 .8امیرحسین ثقفی (مرگ کسبوکا ِر من است،
همهچیز برای فروش ،مردی که اسب شد ،روسی)
 .9مسعود کیمیایی (جرم) و مجید برزگر (پرویز /ابر
باراناش گرفته)
محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز ،ماجرای
ّ .10
ِ
درخت گردو ،التاری)؛
نیمروز  :2ر ِد خون،
و:
حمید نعمتاله (شعلهورِ ،
رگ خواب) ،سیاوش اسعدی
خیابان جنوبی) ،نیما اقلیما (امیر)،
بب ُ ِر
(درخونگاه ،جی 
ِ
سیدرضا میرکریمی (یه
پوست)،
خ
(سر
نیما جاویدی
ّ
حبه قند) ،مجید مجیدی (خورشید) ،مصطفی کیایی
ّ
(عص ِر یخبندان ،خطِ ویژه) ،حسین امیری و پدرام
صباغزاده (ایتالیا ایتالیا)،
پورامیری (جاندار) ،کاوه ّ
(احتمال
بهروز شعیبی (سیانور) ،بهتاش صناعیها
ِ
باران اسیدی).
ِ
سعیده نیک اختر

(با رعایت تجربه و سن و سال)
 .۱کیانوش عیاری
 .۲فرزاد موتمن
 .۳ابوالحسن داوودی
 .۴اصغر فرهادی
 .۵عبدالرضا کاهانی
 .۶سیدرضا میرکریمی
 .۷نرگس آبیار
 .۸بهرام توکلی
 .۹محمدحسین مهدویان
 .۱۰سعید روستایی

علی نعیمی

 .1اصغر فرهادی
 .2کیانوش عیاری

نرگس آبیار سر صحنه «شیار »143

شماره سوم  -شهریور 1399

مانی حقیقی سر صحنه «اژدها وارد می شود»

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ُبرش های کواته

(بدون ترتیب)
محمدعلی باشه آهنگر
پرویز شهبازی
اصغر فرهادی
هومن سیدی
سعید روستایی

 .3سعید روستایی
 .4وحید جلیلوند
 .5هومن سیدی
 .6محمدحسین مهدویان
 .7مانی حقیقی
 .8بهرام توکلی
 .9حمید نعمت اله
 .10نرگس آبیار
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هبرتین کارگرداانن دهه نود به انتخاب نویسندگان و منتقدان «برش های کواته»
1

2

نام فیلم

اصغر فرهادی

سعید روستایی

3

هومن سیدی

5

محمدحسینمهدویان

7

شهرام مکری

4
6

کیانوش عیاری

حمید نعمت اله

8

بهرام توکلی

10

مانی حقیقی

12

مجید برزگر

9

11

نرگس آبیار

رضا میرکریمی

13

رخشان بنی اعتماد

15

نیما جاویدی

17

پرویز شهبازی

14
16

عبدالرضا کاهانی
رضا درمیشیان

22

ابراهیم حاتمی کیا

21

علیرضا داودنژاد

23

پیمان معادی

25

امیرحسینثقفی

24

مصطفی کیایی

جدایی نادر از سیمین ،فروشنده ،همه می دانند
ابد و یک روز ،متری شیش و نیم
سیزده ،اعترافات ذهن خطرناک من ،خشم و هیاهو ،مغزهای کوچک زنگ زده
بیدارشو آرزو ،خانه پدری
ماجرای نیمروز  1و  ،2ایستاده در غبار ،درخت گردو
آرایش غلیظ ،رگ خواب ،شعله ور
اشکان انگشتر متبرک و ،...ماهی و گربه ،هجوم
اینجا بدون من ،تنگه ابوقریب ،غالمرضا تختی
شیار  ،143نفس ،شبی که ماه کامل شد
پذیرایی ساده ،اژدها وارد می شود ،خوک
یه حبه قند ،دختر ،قصر شیرین
پرویز ،ابر بارانش گرفته
قصه ها
اسب حیوان نجیبی است ،بی خود و بی جهت ،استراحت مطلق
سرخپوست
بغض ،عصبانی نیستم ،النتوری
دربند ،طال
در دنیای تو ساعت چند است؟
ملکه ،سرو زیر آب
چهارشنبه  19اردیبهشت ،بدون تاریخ بدون امضا
مرهم ،کالس هنرپیشگی ،فراری
چ ،بادیگارد ،به وقت شام
برف روی کاج ها ،بمب یک عاشقانه
خط ویژه ،عصر یخبندان ،بارکد
مرگ کسب و کار من است ،همه چیز برای فروش

51

37
32
30

29

26

25

23
18
14

13
13
12

12
12
12
9
9
9
9

7
7
6
6

5

440

224
132

203
146

138
157
120
86
62

74

57
72

68
51

46
49

39

33
25
49

32

34
20

15

شماره سوم  -شهریور 1399

20

وحید جلیلوند

19

محمدعلی باشه آهنگر

برترین آثار

تعداد آرا

امتیاز

ُبرش های کواته

18

صفی یزدانیان

مالک رده بندی )1 :تعداد آرا  )2امتیاز

بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

ردهبندیهنایی

اصغر فرهادی و محمود کالری در پشت صحنه فیلم «گذشته»

ُبرشهایکواته
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هبرتینکارگرداانندههنودبهتفکیکسال
به انتخاب نویسندگان و منتقدان سایت «یس نت»

سال اکران
1390
1391

بهترین کارگردانان دهه نود سینمای ایران

1392

1393
1394

1395
1396

1397

1398
1399

رتبه سوم

				
رتبه دوم
رتبه اول
			
اصغر فرهادی (جدایی نادر از سیمین) رضا میرکریمی (یه حبه قند)

بهرام توکلی (اینجا بدون من)

عبدالرضا کاهانی (بی خود و بی جهت) فریدون جیرانی (من مادر هستم)

علی مصفا (پله آخر)

اصغر فرهادی (گذشته)

پرویز شهبازی (دربند)

علیرضا داودنژاد (کالس هنرپیشگی)

کیانوش عیاری (خانه پدری)

شهرام مکری (ماهی و گربه)

مجید برزگر (پرویز)

ابوالحسن داودی (رخ دیوانه)

رخشان بنی اعتماد (قصه ها)

صفی یزدانیان (در دنیای تو )...

اصغر فرهادی (فروشنده)

سعید روستایی (ابد و یک روز)

محمدحسین مهدویان (ایستاده در غبار)

حمید نعمت اله (رگ خواب)

محمدحسین مهدویان (ماجرای نیمروز) وحید جلیلوند (بدون تاریخ بدون امضا)

هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده) بهرام توکلی (تنگه ابوقریب)

حمید نعمت اله (شعله ور)

سعید روستایی (متری شیش و نیم)

نیما جاویدی (سرخپوست)

محمد کارت (شنای پروانه)

محمدحسین مهدویان (درخت گردو) سعید ملکان (روز صفر)

نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)

هبرتینفیلمنامههایدههنودبهتفکیکسال
سال اکران رتبه اول
1390
1391

شماره سوم  -شهریور 1399

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ُبرش های کواته

1392

1393
1394

1395
1396

1397

1398
1399

به انتخاب نویسندگان و منتقدان سایت «یس نت»
					
رتبه دوم
		

رتبه سوم

جدایی نادر از سیمین

اینجا بدون من

من مادر هستم

ضد گلوله

پیذیرایی ساده

گذشته

برف روی کاج ها

دربند

خانه پدری

خط ویژه

ماهی و گربه

رخ دیوانه

قصه ها

من دیه گو مارادونا هستم

ابد و یک روز

فروشنده

ایستاده در غبار  -اژدها وارد می شود

رگ خواب

برادرم خسرو

بدون تاریخ بدون امضا

مغزهای کوچک زنگ زده

شعله ور

بمب یک عاشقانه ،التاری

سرخپوست

قصر شیرین

متری شیش و نیم

شنای پروانه

خورشید

آتابای

ورود آقایان ممنوع

