خولی 82ی فیستیڤاڵی ئۆسکاری سینهمایی 2010
ههموو شتێک له کۆتاییدا دهخهمه خزمهت پێکهنیی ن ،ب ۆ ئهوه دروس ت ب ووم و ههروای ش دهمێنمهوه ،پی اوه گاڵتهج اڕهکه،
ئهوهیش ه کهمن ی خس تووهته ئهوئاس ته زۆر بهرزهی که هی چ سیاس هتمهدارێک ن اتوانێت پێیبگ ات.
چارلی چاپلن
ئهگهر سینهما لهگهڵ ئێمهدابێت و ههموو لهشکری دونیا دژمانبن ،ئهوا دواجار ئێمه سهردهکهوین.

لینین

خهڵتی ئۆسکار
خهون ی ههم وو ئهکتهر و دهرهێنهرێک ی ئهمهریک ی و ئینگلی زی و بهڵک و ههم وو هونهرمهن دێکی جیه انه ،پێ وانهیه ب ۆ
سهرکهوتن و سهربهرزی و شانازیی ههر تاکێکی بوارهکه لهسهر گۆی ئهم زهمینه.
خهڵتێکی ئهکادیمییه) ( Academy Awardوهلێ ناوه زۆر بهربڵوهکهی )خهڵت ی ئۆس کار(ه ،س اڵنه ئهکادیمی ای
هونهر و زانستی سینهمایی له وڵتی ئهمهریکا دهیبهخشێت ،ههر وهک ئاشکرایه ئهکادیمیاکه)ئهکادیمیای هونهر و زانس تی
وێنه جوڵوهکان( خهڵتهکانی )شانازی( ه ،نهوهک )پهروهردهیی(.
)خهڵتی ئۆسکار( بهپلهی یهکهمین و بهرزترین خهڵتی سینهمایی دێت له وڵت ه یهکگرتوهک انی ئهمهریک ا ،ههر ب ۆیه لهلی
ههواداران و ئارهزومهندانی سینهمایش له پلهی یهکهمی خهڵتهکانی دونیاو بهرزترینیانی دێته ژماردن.
دهس تهی بهڕێ وهبهر و بهخش ێنهرهوهی خهڵتهکه بهش ێکن له )ئهکادیمی ای ه ونهر و زانس تی وێنه جوڵوهک ان( ،بهرواری
دامهزران دنیان دهگهڕێتهوه ب ۆ )) 11ئای ار( ( 1927ل ه کالیفۆرنی ا ،ئهن دامانی ئهکادیمی اکهیش بری تین له 6000
ئهندامی سینهماکار و لێزان له هونهری سینهمایی ،دهنگدهرانی کۆمیتهکهیش بریتین له  5،816دهرهێنهر و ڕهخنهگ ری
سینمایی و ئهکتهر له ههردوو ڕهگهز.
جێ ی ئام اژهیه که)ئهکادیمی ای ه ونهر و زانس تی وێنه جوڵوهک ان( بێجگه له ڕێکخس تنی فیس تیڤاڵی س اڵنهی)ئۆس کار(،
ساڵنه فیستیڤاڵ و ئاههنگی خهڵت بهخشینهوهی جیاواز سازدهکات بۆ گهنجان و قوتابی انی هێش تا دهرنهچ وی ئهکادیمی ا
و زانکۆکانی بواری هونهری سینهمایی وڵت و دهرهوهی وڵت.
ههیکلی ئۆسکار
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بهرزی خهڵتهک ه )34س م( و کێش ی) 3،85کغ م(ه ،ش ێوهی جهنگ اوهرێکی ڕاوهس تاوی ههیه که شمش ێرێکی بهدهس تهوه
گرتووه ،ڕاوهس تاوه لهس هر بان ده فیلمێ ک ،پێکه اتهکهی له م ادهی)بريت انيوم( دروس ت ک راوه و تێکهڵهیهکه له قهس دیر و
مس و توێژی کۆت ایی ڕوکهش هکهی به زێ ڕی پهت ی داپۆش راوه .ب ۆ یهکهمی ن ج ار له س اڵی  1988دا و لهس هر ش انۆ
لهدهس تی ئهکتهری بهناوبان گ)کل ی ول تر( لهک اتی وهرگرتنی دا ویس تی بهرزی بک اتهوه ،کهوت ه خ وارهوه و پ ارچه به
پارچهبوو.
فیلم بژاردن
ئهو فیلمانهی ههڵدهبژێردرێن دهبێت پێش وهختی پێوس ت و دی اریکراو له س ینهماکان و بهت ایبهتی س ینهماکانی کالیفۆرنی ا
نمایش کرابن ،واته له س اڵی پێش وتری وهخ تی فیس تڤاڵهکهدا نمایش کرابن ،دێ ژی ههر فیلمێ ک ن ابێت له  40خ ولهک
کهمتربێت ،چونکه به فیلمی درێژ ناژمێردرێت و دهچێته قاڵبی فیلمی کورتهوه .دهبێت فیلمهکان لهس هر فێس ت پلته ی ان
ش ریتی 35م م ی ان  70م م تۆم ارکرابن ،ن اوی فیلمه بژێردراوهک انی س اڵی پێش تر له م انگی فێ بریواری س اڵی ت ازهدا
ئاش کرادهکرێن ،واته کهم تر له م انگێکی پێ ش وادهی دهس تپێکردنی فیس تیڤاڵ .واته تهنه ا ئهو فیلم انهی ناوی ان ئاش کرا
دهکرێت ،دهچنه پێشبڕکێی ڤیستیڤاڵهکهوه.
دهستپێکی فیستیڤاڵ بهگشتی
وهک ههمیشه و لهکاتی خۆیدا فیستیڤاڵ له مانگی ئازاردا و له سهر تهختی شانۆی )کۆداک( لهشاری لۆس ئهنجل ۆس ی
س هر به ههرێم ی کالفۆرنی ا نمایش دهکرێت .دی اره لهبهر گهورهی ی و زی اد له ئاس ایی نێوب انگی فیس تیڤاڵهکه ،بهگش تی و
تێک ڕا ههم وو دهزگ ا بچ وک و گهورهک انی ڕاگهیان دنی دونی ا چ اوی ک امێراو گ وێی مایکرۆفۆنهکانی ان لهڕێ ی
پهیامنێرهکانی انهوه لهو دهڤهره دهئاڵێن ن ،دی اره پهیوهس تی زۆرێ ک له دهزگاک انی ڕاگهیان دن بهفیس تیڤاڵهکهوه لهبهرچ اوی
ک اڵی ههواداران و بینهران ی فێس تهکه نییه ،بهڵک ۆ زی اتر وهک قۆس تنهوهیهکی بازرگ انی بهپلن ک اری بۆدهکرێت ب ۆ
وهبهرچاوخس تن و فرۆش تنی ک اڵ ناودارهک ان و ن اودارکردنی ههن دێک ک اڵیتری ن وێ له می انهی نمایش کردنی
ڕاس تهوخۆی فێس تهکهدا ،که ئهم انهش وهک پێش بینی ملیۆن ان دۆلر مهزهن ده دهکرێ ن ،دی اره بهش ی ش ێریش بهر به
بهڕێوهبهرایهتی فیستیڤاڵ دهکهوێت ،بێجگه لهو ڕیکلمه ڕهش و بێئاگادارکردنهوهیانهی لهوڵته دهس تهچهپهکهکانی دهرهوهی
ئهمهریک او ئهوروپ ا دهکرێ ت که ئهوی ش به پ ارهیهکی خهی اڵی مهزهن دهکراون .جگه له وهش مقۆمق ۆی ڕامی اری ج ۆرێکی
تری بازرگانیهکانی ڕاگهیاندنه .بۆ نم وونه..قۆس تنهوهی ئهو  40چ رکهیهی وهرگ ری خهڵتهکه بهوچهن د وش ه مێ ژووییهی
که ههن دێکجار وروژێنهرن و ههن دێکجاریش پ ڕوکێنهرن و س هرکۆنهی دهوڵهتێک ی تێ دا دهکهن ،وهک ئهوی خ ولی 75
لهس الێ  2003دا ،دوای ئهوهی ههن دێک ئهس تێرهی س ینهمایی ه ۆڵی کۆداکیان بهجێهێش ت ،زۆرێک ی ت ر له
ئهستێرهبهناوبانگهکانی هۆلیۆد کهوتنه دژایهتیکردنی دهسته و دائیرهکهی بۆش بهرامبهر به ئێراق ،لهوانه دهرهێنهر مایک ل
مۆر له دوای وهرگرتن ی ئۆس کاری باش ترین دهرهێنهر ،له م اوهی  40چ رکهکهی خۆی دا به ئاش کرا تێروپ ڕ س هرکۆنهی
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سهرۆک بۆشی کرد ،بهدوایدا لهنیوهزیاتری وهرگرهک انی خهڵت ی ئۆس کاری ئهو س اڵه ن اڕهزایی خۆی ان دهرب ڕی بهرامبهر
سهرۆک بۆش .ئهمانهش لهکاتی خۆیدا ههرایهکی ڕاگایاندنی زۆرگهورهی نایهوه.
ههندێک جاریش ڕویداوه ئهم خهڵته گ رنگه ڕهتک راوهتهوه لهلیهن ههڵبژێردراوهکانی انهوه لهبهر چهن د ه ۆیهکی ڕامی اری،
وهک ئهوهی فیستیڤاڵی ساڵی  1972ئهستێرهی بهناوبانگ مارلۆن براندۆی کۆچکردوو که فهرموبووی ..ب ا هین دییهکی
ل ه جێ ی م ن بچێ ت ب ۆ وهرگرتن ی خهڵتهکه ،که ئهوی ش هێم ابوو ب ۆ ئهو ههم وو زۆرداریهی دهک رایه س هر هین دییه
سوورهکان.
جێی ئاماژهپێدانه که هامان ئهستێره ساڵی  1973به فیلم ی دوای ن ت انگۆ له پ اریس ،ههڵ بژێردرایهوه ب ۆ ههم ان خهڵت،
ناوهکهی خرایه نێو ڕیزی پێنج ئهکتهرهسهرهکیهکهوه ،کهبریتیبوون له ئهلپاچینۆ ،جاک نیکلسۆن ،روبرت ریدفۆرد ،ج اک
لیم ۆن ،وهل ێ لهبهر ههڵوێس تی ک ۆنی دیس ان بێبهش ب وو له خهڵتهکهو درایه دهس ت ج اک لیم ۆن و ئهوی ش لهبهر ئهوهی
باوهڕی نهدهکرد ،تووشی سهرسورمان بوو.
مارلۆن براندۆ تا ئهو سهردهم تاکه گرانترین ئهکتهری سینمای جیهان ب وو ،ئۆس کاری ئهودوو خ ولهی نهب رد وهل ێ ب ویه
نیشانهی هۆلیۆدی چهوساوهکان ،تاوانی کوشتنێکی خرایه مل و ده ساڵ زیندانی بهکهفالهت ،دواتریش ههتا مرد قهرزدار
بوو.

پێشبینی و پاشبینینی خهڵتهکانی ئۆسکار
ههمیش ه پێش بینی کهمج ار ڕێککهوت ووهتهوه لهگهڵ ئهو مس تانهی س فت خۆی ان ب ۆ پڕلهپگرتن ی خهڵتهک ان مهڵس داوه
یهک انگیر ب وبێتنهوه ،ئاخ ر زهحمهته ههن دێکجار له ک ۆی زی اد له پهنج اههزار دهن گ له پێن ج پهنجهی مس تێکدا هی ور
بوبێتنهوه ،ئهوی بهردێ ک له دوو چ ۆلهکه دهگرێ ت له پێ ش بهههوادانی دا پێش بینی ب ۆ دهک ات ،وهل ێ ئهوی خهرمانێ ک
نادورێتهوه ،دیاره مشتهکهی پوچ نهبووه ،بهڵکو پێشبینی کهش و ههوای نهکردووه.
له فیستیڤاڵی گرنگ و بهناوبانگیشدا بێشبینیهکانت چهن د نزیکی ش ب ن ،ئهوا لهکۆتای دا دهش ێت دورب ووبن له نیش انهوه،
تیری نوک ڕوو له نیشانه ئهوی جار که ئۆسکارێک دهپێکێت دهشێت دهرهێنهرهکهی وهک زۆربهی ج ار توش ی ش ۆک و
سهر س وڕمان بک ات ،وهک ئهوی ئهمس اڵ ،فیلم ی ئهرژهن تینی )نهێن ی له چاوهکانی دایه( ب ویه خ اوهنی خهڵت ی ئۆس کاری
باشترین فیلمی دهرهکی ،وهلێ کاتێک ئهڤاتار توشی شکستی کهم بهدهستهێنان دهبێت ،جیمس کامیرۆن پێشوهخت خۆی
بۆ ئامادهکردوو بۆی دێته مهیدانهوه ،ئهوه نهبوو بهچهند ڕۆژێک بهر له فیستیڤاڵ بۆ دهزگاکانی ڕاگهیاندن گوتب ووی)م ن
بهرامبهر فیلم ی ک ۆگهی ئازار گهر شکس تیش بهێن م ئهوه دڵخۆش تر دهب م چ ونکه ئهو فیلمه لهدهرهێن انی هاوس هری
پێشووترمه (.
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لێ رهدا ن اوی ههن دێک لهو فیلم انه دادهنێی ن که وهرگ ری زۆرتری ن ئۆس کار ب وون له مێ ژوودا و پێش بینیه نزی ک له
پیکاوهکانیش له تهنیشتیاندا ئاماژه پێدهدهین .
-1فیلم ی ب ن ه ور) (Ben Hurوهرگ ری  11ئۆس کار له  12پێش بینی لهس اڵی  ،1959له نێویان دا باش ترین
دهرهێنهر ،باشترین ئهکتهری سهرهکی تشارلتۆن هیستن ،باشترین فیلم ،باشترین ئهکتهری یاریدهدهر ،پۆشاک ،مۆسیقا.
 -2تایتانیک)  (Titanicوهرگری  11ئۆسکار له  14پێشبینی لهسالێ  ،1997لهنێویان دا باش ترین فیل م ،پۆش اک،
دهرهێنهر ،مۆسیقا.

- 3فیلمی خاوهن ئهنگوس تیلهکان  ،گهڕانهوهی مهلی ک ) The Lord of the Rings: The Return of
 (the Kinوهرگری  11ئۆس کار له  11پێش بینی لهس اڵی  ، 2003له نێویان دا باش ترین فیل م ،دهرهێن ان ،مۆس یقا،
بڕینی فیلم ،پۆشاک ،مکیاج.
-4چیرۆک ی گهڕهکه خ ۆرئاواییهکه ) (West Side Storyوهرگ ری  10ئۆس کار له  11پێش بینی لهس اڵی
، 1961لهنێوانیاندا باشترین فیلم  ،ئهکتهری پیاوی یاریدهدهر ،ئهکتهری ژنی یاریدهدهر ،پۆشاک ،مۆسیقا.
-5جیجی) (Gigiوهرگری  9ئۆسکار له  9پێش بینی له س اڵی ، 1958لهنێویان دا باش ترین فیل م ،دهرهێن ان ،دیک ۆر،
پۆشاک ،بڕین.
-6دوایین ئم بڕاتۆر) (The Last Emperorوهرگ ری  9ئۆس کار له  9پێش بینی لهس اڵی  ،1987لهنێویان دا
باشترین فیلم ،پۆشاک ،دیکۆر ،بڕین ،دهرهێنان ،مۆسیقا.
-7نهخۆش ه ئینگلیزهک ه)  (The English Patientوهرگ ری  9ئۆس کار له  12پێش بینی لهس اڵی ،1996
لهنێویاندا باشترین فیلم ،ئهکتهری ژنی یاریدهدهر جۆلێت بینۆش ،دهرهێنان ،بڕین ،مۆسیقا ،پۆشاک.
-8لهگهڵ ش نهبادا چ وو ) (Gone with the Windوهرگ ری  8ئۆس کار له  13پێش بینی له س اڵی
، 1939لهنێویان دا باش ترین فیل م ،ئهکتهری س هرهکی ژن فیفی ان ل ی ،ئهکتهری ژن ی یاری دهدهر ه اتی ماک دانیاڵ که
بهیهکهمین ژنه پێستڕهشی له بنهچهدا ئهفهریقی دێت ب بێته خ اوهنی ئۆس کار له مێ ژوی ئهم خهڵتهدا ،باش ترین دهرهێن ان،
بڕین.

ئهستێره بهشخوراوهکان یان بێ بهختهکان له ڕابردوودا
ههن دێک له ڕهخنهگ ران و لێک ۆڵێنهرانی بوارهک انی س ینهماو ه ونهر ،پێی ان وایه فیس تیڤاڵی ئۆس کار ،کهم وک ورتی ی ان
ن احهقی زۆری ک ردووه بهرامبهر به دهرهێنهران و ئهکتهران و ک ارکهرانی بوارهک انی س ینهما ،بهڵگهش یان زۆره،
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زهقترینیان دهستێوهردانی سیاسی له بهخشینهوهی خهڵتهکاندا ،ڕونتر ..کهمکردنهوهی بهخ تی ئهو دهرهێنهر و ئهکتهرانهی
که بۆچونی زهرهرمهندیان ههیه بهرامبهر به سهرۆک وهیان سیاسهتی دهوڵهت.
وتهبێژان ی دهوڵهت و بهڕێ وهبهرانی ئهکادیمی اکهیش توش ی ش هڕی گهورهب وون له ڕێ ی وهڵم دانهوه و بهدرۆخس تنهوهی
یهک تری و ڕهخنهگ ران له ڕاگهیان دنهکانهوه .ڕهخنهگ ران پێی ان وایه زۆرێ ک له فیلمه زۆر ن ازدار و باش هکان ،کهزۆر
ک ۆمهڵیهتی ب وون و لهخزمهت ی ه ونهر و ب اری ک ۆمهڵیهتی خهڵک دا ،ههم له ڕی زی داهێنان دا دێنه ژم اردن ،ههم له
چارهس هرکردنی زۆر کێش هی ک ۆمهڵیهتی و سیاسیش دا ش اکار ب وون و بێبهش یش ب وون له خهڵت ،وهل ێ ههن دێک لهو
فیلمانهی که ئاسایی بون و تهنها لهبهر ئهوهی تیش کیان خس تووهته س هر بهکۆمهڵکوش تنی یههودیهک ان خ راونهته س هرهوه.
وهک ئهوی ساڵی  2002کاتێک دونیا سهری سوڕما له بهرجهستهکردنی کهسایهتی بیلی قهس اب که بهوپهڕی لێ زانیهوه
ئهکتهری ن اودار دانی اڵ دای ل ویس بهنمایش کردنی ههس تا ،ی ان بهرجهس تهکردنی کهس ایهتی وارن ش میت که ئهکتهری
لێزان جاک نیکلسۆن ڕۆڵهکهی بینی.

پاڵێوراوهکان بۆ باشترین ئهکتهری سهرهکی ئهمهنهبوون..
دانیال دای لویس ،جاک نیکلسۆن ،نیک ۆلوس کی چ ،مایک ل کی ن)یهکێ ک له باش ترین ئهکتهران ی بهریت انی( ،ئام ادهبوان
ههموو شۆک ب وون که خهڵتهکه کهوته بهرن اوی ئهدری ان ب رودی  29س اڵ ،ئهکتهری س هرهکی فیلم ی پی انۆ ژهنهکه ،که
ڕهخنهگران گوتهنی پێویست ناکات کهس بپرسێت بۆچی؟
ئهکتهری زۆر بهناوبانگ و ئهستێرهی فیلمهک انی ک اوبۆی و رهم زی ئهمهریک ا کلین ت ئیس توود ،ئهس تێرهی شهس تهکان و
حهفتاکان و ههشتاکان ،به ئهکتهری ئهم خهڵتهی نهگرت بهدهستیهوه و بێبهشبوو لێی ،له چاوپێکهوتنێکیدا گووتب ووی)ئهم
خهڵتهم بهدهس تهوه نهگ رت و ناش یگرم ،بهئاس انیش دهت وانم بڵێ م لهبهر ئهوهی ج وولهکه نی م( ،وهل ێ دوات ر ئهم خهڵتهی
دووجار خسته نێو مستیهوه به ههردوو فیلمی نابورێت و کچهی ملیۆن دۆلر ،بهڵم بهئهکتهری نا بهڵکو وهک دهرهێنهر.
ههروهه ا ئهکتهری بهریت انی پی تر ئوت ول ههش ت ج ار ب ۆ ئۆس کار ههڵ بژێردراو ههمووجارهک ان ب ێ بهخ ت ب وو ،یهکهم
جاریان له ساڵی  ،1962دواین جاریشیان له ساڵی .2006
ههروهها ستانلی کوبریک ی دهرهێنهر و وێنهگر و نوسهری فیلم4 ،جار وهک دهرهێنهر5 ،جار وهک نوسهری چیرۆک ی
فیل م 3 ،ج ار وهک وێنهگ ر ههڵ بژێردرا و دوای خزمهت ی  45س اڵ لهبوارهکانی دا ،یهکجاری ان بهخ تی هێن ا به فیلم ی
ئۆدیسای بۆشایی ئاسمان.

بهشی شێر له تێکڕای فیستیڤاڵهکانی ئۆسکاردا
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وال ت دیزن ی  1901/1966پاش ای ئۆس کاره و له  37ج ار وهک پ اڵێوراو ب ۆ خهڵتهکه ت وانی ب بێته خ اوهنی 22
ئۆسکار ،هیچ دهرهێنهر و ئهکتهرێک نهیتوانیوه به ژمارهش لێی نزیک ب بێتهوه ،بێجگه لهوهی که  3ئۆس کاری وک ڕێ زو
پێزانین بۆ ماندوبونی پێبهخشراوه.
فرانس یس ف ورد کۆب ۆل دهرهێنهری ههرس ێ بهش ی فیلم ی بهناوبان گ مافیاک ان) (The Godfatherلهریزبهن دی
دووههمدا دێت و خاوهنی  5ئۆسکاره .ئهکتهری ژن کاثرین هیبورن لهپلهی سێههمدایهو خاوهنی  4ئۆسکاره.
جێی ئاماژهپێدانه که فیلم ی لهگهڵ ش نهبادا چ وو)بهپێ ی دات ای ئهسوش یدتدبرس( خ اوهنی بهرزتری ن ڕێ ژهی فرۆش راوی
بلیتی سینهمایه لهمێژوودا و فیلمی ستار وورز بهپلهی دووههم دێت.

فیستیڤاڵی ئۆسکار خولی 82ی ساڵی 2010
دووهاوسهره لهیهکجیابووهوهکه بهشی شێریان برد
لهڕێوڕهسمێکی نازدارو ڕهنگاوڕهنگ و زۆرقهرهباڵهغدا ،دوای ئهوهی هۆڵهک ان به ڕون اکی س ینهماکارانه ،وهک ب اخچهیهک
ڕازێنرابوویهوه بۆ ئهکتهره گوڵئاساکان ،ئهوکاتهی یهکهم ن وکهپێی یهکهم ئهکتهر یهک انگیربوو له فهرش ی س وری ڕاخ راو،
بریسکهی فۆتۆگرافهکان ئهوناوهی کرده ڕۆژی قوربانی ههزاران وێنهی مێژوویی ڕاگهیاندنهکان.
پێشکهش کارانی ئۆس کاری ئهمس اڵ دراب ونه دهس تی چهن د ئهس تێرهیهکی هۆلیۆد ،گرنگترینی ان ئهکتهری بهناوبان گ و
کۆمیدی س تیف م ارتن و ئهکتهری پڕک ار ئیلی ک بال دوین وهک پێشکهش کاری س هرهکی ،ت ۆم ه انز و ک اتی ڤینس لت و
چهند ئهکتهرێکی دی وهک هاوکاری پێشکهشکاران ناوی براوهکانیان دهخوێندهوه.
فیستیڤاڵی ئهمساڵ جودا لهههموو خولهکانی دی ئۆسکار ،لهبری  5فیلم  10فیلمی ان پ اڵوتبوو ب ۆ پێش بڕکێکه ،کهئهمه
بۆیهکهمینجاره له مێژووی ئۆسکاردا بهێڵرێت پێشبڕکێ له  5فیلم تێبپهڕێت ،فیلمهکان بریتیبوون له..
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 .1فیلمی پیاوی بهدهربهست A Serious Man
نوسین و دهرهێنانی  ،Ethan & Joel Coenنواندنی Michael Stuhlbarg - Richard Kind -
 ،Fred Melamedماوهی فیلم کاژێرێک و  45چرکه ،بوار کۆمیدی و دراما.

 .2فیلمی ساختیهچیه تۆڵهسێنهکان Inglourious Basterds
نوس ین و دهرهێن انی  ،Quentin Tarantinoنوان دنی Brad Pitt - Mélanie Laurent -
 ، Christoph Waltz - Eli Roth - Diane Krugerماوهی فیل م دووک اتژێر و نی و ،ب وار کۆمی دی
شهڕانگێز دراما.
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 .3فیلمی فڕین بهرهو سهرهوه Up in the Air
نوس ین و دهرهێن انی  ،Jason Reitmanنوان دنی George Clooney - Vera Farmiga -
 ، Anna Kendrickماوهی فیلم کاتژێرێک و  50چرکه ،بوار کۆمیدی دراما ڕۆمانسی.

 .4فیلمی فڕین Up
نوسین و دهرهێنانی  ،Pete Docteنواندن بهدهنگ Edward Asner - Christopher Plummer
 ، - Jordan Nagaiماوهی فیلم کاتژێر و نیو ،بوار ئهنیمهیشن کۆمیدی درامای خێزانی سهرهڕۆیی.
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فیلمی سێ ڕهههندی ئهڤاتار Avatar

نوس ین و دهرهێن انی  ، James Cameronنوان دن ، Sam Worthington - Zoe Saldana
ماوهی فیلم دوو کاتژێر و  40چرکه ،بوار سهرهڕۆیی و خهیاڵی زانستی و پێکدادان.

 .6فیلمی فێربوون An Education
دهرهێن انی  ،Lone Scherfigنوس ینی  ،Nick Hornbyنوان دنی arey Mulligan - Olivia
 ،Williamsماوهی فیلم کاتژێر و نیو ،بوار دراما.
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 .7فیلمی گهڕهکی ژماره District 9
دهرهێنان و نوسینی  ،Neill Blomkampنواندنی  ،Sharlto Copleyماوهی فیلم ،بوار پێکدادان و خهیاڵی
زانستی و دراما.

 .8فیلمی Precious
دهرهێن ان  ،Lee Danielsنوس ینی  ،Geoffrey Fletcherنوان دنی Gabourey Sidibe -
 ،Mo'Niqueماوهی فیلم کاتژێرێک و  50چرکه ،بوار دراما.
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 .9فیلمی ڕهههندی کۆتایی The Blind Side
دهرهێن ان و نوس ینی  ،John Lee Hancockوهرگی راو له چیرۆک ی  ،Michael Lewisنوان دنی
 ،Sandra Bullock - Tim McGraw - Quinton Aaron - Jae Headم اوهی فیل م
دووکاتژێر ،بوار دراما و وهرزشهوانی.

 .10فیلمی کۆگهی ئازار The Hurt Locker
دهرهێنانی  ،Kathryn Bigelowنوسینی  ، Mark Boalنواندنی Jeremy Renner - Anthony
 ،Mackie - Brian Geraghtyماوهی فیلم دووکاتژێر و  10چرکه ،بوار دراما و پێکدادان و شۆکهێنهر.
ئهوهی کهن اکرێت بهس هریدا ب از ب دهین ،ههردوو فیلمه گ رنگهکهی نی و پێش برکێکهیه ،که ب ووه ه ۆی دوولهتکردن ی
دهنگدهرانی )ئهکادیمیای هونهر و زانستی وێنه جوڵوهکان( ،ههردوو فیلم ی س ێ ڕهههن دی ئهڤات ار و ک ۆگهی ئازار ،ئهم
دوو فیلمه سهرسوڕهێنهره ،کاری دوو دهرهێنهری جووت هاوس هری ک ۆنی یهک ترین ،گرنگ ی نوس ینی ئهم ب ابهته دهش ێت
تهنها هۆی ئهم چهند بهراوردیه کورتهبێت لهسهر ئهم دوو فیلمه ،ناوهڕۆکی ههردوو فیلمهکه ناردنی هێ زی س هربازییه ب ۆ
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ک اری خ زمهت به سیاس هتی دهوڵهت و ج ودا ،وهل ێ ش هڕی مرۆڤهک ان لهوێ دا کۆت ایی دێ ت که مرۆڤ ههس ت بهو
نایهکسانییه دهکات که ههم خۆی جهلدهو ههم قوربانی و ههم ڕزگارکهر.
فیلمی سێ ڕهههندی ئهڤاتار Avatar
ئهو فیلمهیه که دهروازهی هونهری نوێ)سێ ڕهههندی( بهداهاتووهوه دهبهستێتهوه ،ج ۆرێکی ت ره له ه ونهر ،ج ودایه بهچ او،
ئهمه ئهو وتهیهیه که ڕهخنهگران ی س ینهمایی لهس هری کۆکب وون بهرامبهر به فیلم ی ئهڤات ار ،نوس هر و دهرهێنهر جیم س
کامیرۆن بهم فیلمهی بینهرانی گواستهوه بۆ دونیایهکی نهبوو ،بۆ ناو بهههشتی سروشت و خۆشی و ئازادی ،بۆ دونیایهک
ههرچی و چۆنێکن ڕهنگ و قهدو باڵو ئارهزوی تاکهکانی ،زۆرداریان بهرامبهر دهکرێت لهلیهن مرۆڤهوه ،ئهوه دهرهێنهره
که بۆچ ونی خ ۆی تێههڵکێ ش دهک ات لهگهڵ فیلمهکهی دا و پێم ان دهبێژێ ت ،ههم وو زۆردار و داگی رکهر و خۆپهرس تن
دهوڵهت سیاسهت مرۆڤ ،بهڵم ههرههموو مرۆڤهکان نا...نا....نا.
پێشینان گوتهنی خهون دهروازهی بهدیهێنانی ئامانجهکانه ،وهلێ جیم س ک امیرۆن بهم خهونهی ی ان فیلمهی پێم ان دهڵێ ت
زوڵم و زۆرداری داوای هیچت لێ ناکات ،دهتسوتێنێت و ماڵت دهبات ،دروس تکردنی هێ ز چهن دهی ب ۆ پاڕاس تنی خ وده،
سهد هێنده ب ۆ لهب اربردنی ئاش تییه ،چهک ک وڕی هێ زه و چهک داریش من داڵی دهوڵهت ،فیلمهکه بهناخ دا ش ۆڕ دهبێتهوه،
مرۆڤهک ان له کوێ دا خۆی ان ب ۆ بهرجهس ته دهکرێ ت ،م ن بهکوش دهرم ی ان وێ رانکهر ی ان ش هڕانگێز ،نهخێ ر م ن مرۆڤ م
ڕزگارکهر قوربانی.
بهک ورتی فیلمهکه پێ دادهگرێت لهس هر ئهو خهون ه ج وانهی مرۆڤ ههیهت ی ،ئهوهی که مرۆڤ لهگهڵ گهش هی سروش ت و
زانیاریدا پێشدهکهوێت ،ئارهزوهکانی دهچنهوه نێو باوهشی هیواکان زیاتر پێدادهگرن لهسهر ژیانێکی جوانتر و باشتر بۆ
ههمووان ،بێ ڕهچاوکردنی ئهوهی کهتۆ لهشیوازێکی تردایت و جۆرێکی تری ،یان ڕونتر ،ئهوهی تۆههتهو من نیمه تێکهڵ ی
دهکهین لهگهڵ ئهو زانیاریانهی م ن ههمهو ت ۆنیته ب ۆ جوان ترکردنی ب اری ژی انی ههمووم ان بهئاش تی و گهر کێش هیهکیش
بوو ئهوا به دانوساندن.
فیلمهکه ب اس له گهش تی گروپێ ک س هربازی خهڵک ی زهوی به کهش تیهکی ئاس مانی دهک ات دهچ ن بهرهو ئهس تێرهیهک ،
خهڵکێ ک که لهب واری ه ونهری زانیاری دا زۆر پێش کهوتوون و ههڵ دهکوتنه س هر خهڵک ی ئهس تێرهیهک بهن اوی پان دۆرا،
خهڵکانێ ک که وهک س هرهتای چ اخی بهردین ی مرۆڤ دهژی ن ،ژیانێ ک پ ڕ له عیش وهو خۆش ی ن او سروش تێکی ج وداتر
لهجوانی لی خۆمان ،عاشقتر لهئێمه به سروشت ،یهکڕیزتر لهوهی که پێشبینی خۆی لهقهرهی بدات.
لهکهشتیهکهدا سهربازێکی کهم ئهندام له بری برا مردووهکهی ،به بهدهنێکی جودا له مرۆڤ و به قیافهی سێ مهتری وهک
خهڵکی پاندۆرا ،دهخرێته ناویانهوه بۆ دزینی زانیاری دهربارهی ئهوان و ڕێو شوێن و جموجوڵیان ،گواس تنهوهی ههواڵ له
شێوازی مامهڵه و بیرکردنهوهیان بۆ ناو کهشتیهکه ،لهپێناو بهدهستبهسهراگرتنی ئهو ک انزایهی که لهوێ ههیهو گرنگیهک ی
زۆرو گرانبههای ههیه له زهوی.
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سهربازهکه لهناو خۆیدا دووکهرت دهبێت و ڕازی نابێت بهو داگیرکردن و زۆرداریکردنه بۆس هر خهڵک ی پان دۆرا ،لهوێ
عاش قی کچ ی ئاغ ا دهبێ ت و بڕی ار دهدات لهو س یخوڕییه پاش گهز ب بێتهوه و هاوخهب اتی شۆڕش ی ئهوان ب بێت له پێن او
دانهڕمانی ئهو داری ئاشتی و تهب اییهی که ئهوان له ب او ب اپیرانیهوه پاراس تویانه ،دوات ر ئهنجامهک ان زۆر دڵتهزێ ن دهب ن،
وهلێ دهرهێنهر بهدڵی ههموو بینهرهکانی چارهی دهکات.

فیلمی کۆگهی ئازار The Hurt Locker
کهس ایهتی س هرهکی فیلمهکه س یرجێنت ولی م جیم س که ئهکتهر جیرم ی رن ر ڕۆڵهکهی دهگێڕێ ت ،پس پۆڕێکه لهب واری
بهت اڵکردنهوهی ب ۆمبه قوڕمیش کراوهکان ،لهگهڵ ئهوهی ولی م ک ارهکهی زۆرخهتهرن اک و دژواره ،وهل ێ ئهو به ههس تێکی
لێپرسراوهناوه کارهکانی خۆی بهئهنجام دهدات ،لهخۆڕابینی و چاونهترسی و حهزی بێمانای بۆکارهکهی ،زۆرجار وای لێ
دهک ات سهرش ێتانه کارهک انی ئهنج ام ب دات ،وهک دیمهن ی بهت اڵکردنهوهی ئۆتۆم بیلهکه له بۆم بی قوڕمیش کراو ،پۆش اکی
پارێزگاری کردنهکه لهبهرخۆی دادهکهنێت ،ئنج ا دهس تدهکات به بهت اڵکرنهوهی ،بهقس هی خ ۆی گ ۆێ بهقس هی گهورهک ان
نادات و ههمیشه پشتگوێیان دهخات ،پێیخۆشه کارهکانی بهوپهڕی ئارهزوی نهترسانهوه بهئهنجام بدات.
دهرهێنهری فیلمهکه خ انم بیگل و بهم ک ارهی دهیهوێ ت پێم ان بڵێ ت ،ئهم فیلمه ج ودا لهههم وو فیلم ه جهنگیهک انی هۆلیۆد،
ناوهڕۆک پهیوهس ت نیه به پیاهاڵ دان بهس هر ش هڕداو به قارهم انکردنی جهنگاوهرهک ان ،بهڵک و ئهم فیلمه ب اس له ئهو ب اره
نالهبار و ژیانه ناههموار و ناشرین و قورسهدهکات ،که جهنگاوهرهکان ڕۆژانه خراپ و ناخۆش ههیانهو دهیگوزهرێنن.
ناوهڕۆکی فیلمهکه تیشک دهخ اته س هر قورس ایی ناش رینیهکانی ش هڕ نهک پیاههڵ دان .خ انم بیگل ۆ وێن ای خراپ ی ب اری
دهروونی و بیرکردنهوهی ئهو سهربازانهمان نیشان دهدات ،که چۆن شهڕ کردوونی به مرۆڤێکی شهڕانگێز و خراپهکار و
جهلد و ههم قوربانی.
فیلمهکه بهقورسایی خۆی وێنای جوان و ناشرینی باری ژیان و قورسایی ژیانی ن اههموار و ڕۆژانهی خهڵک ی ڕهش وڕوتی
سیڤیلی عێراقی لهخۆگرتووه ،که بڕین و تهکنیک شارهزایانه مامهڵهی لهگهڵدا کردوون ،نمایشی ئهو پشیله گ ۆجهی لهن او
زبڵی کهلوهکاندا دهگهڕێت بۆ بژێوی ،خۆتهقاندنهوهی ئهومرۆڤی خۆتهقێنهرهوه بهزهبری تیرۆریستهکان لهکاتێکدا گروپ ی
بهت اڵکهرهوهی ب ۆمب دهی انهوێت هاوک اری بکهن و س هرناگرێت ،لهولت ر من داڵێک ی اری دهک ات به ف ڕۆکهیهک و
بهرزههڵیدهدات بهرهوئاسمان که نیشانهیه بۆ هیوا ،بهردهوام لهتهنیشت ههم و ک وژراوێکهوه ج وڵهیهک ههیه که نیش انهیه ب ۆ
بهردهوامبوونی ژیان ،لهودیوی ههموو برسیهکهوه لهتێک نان ههیه که ههتا دهمرێت بههیوایه پێیبگات.

بهخشینهوهی خهڵتهکانی خولی 82ی خهڵتی ئۆسکار
13

وهک ئاماژهم ان پێ دا ،ئهو  10فیلمهی س هرهوه له پێش بڕکێدا ب وون ،براوهک ان به گش تی ئهم انهی خ وارهوهن ،ن اوی
براوهکانی خهلتی ئۆسکار له بواره جیاجیاکاندا ...
خهڵتی ئۆسکار بۆ باشترین فیلم درایه فیلمی کۆگهی ئازار The Hurt Locker
فیلمه پاڵێوراوهکان ...
Avatar
The Blind Side
District 9
An Education
Inglourious Basterds
Precious
A Serious Man
Up
Up In The Air
خهڵتی باشترین ئهکتهری سهرهکی پیاو درایه جیف برید جز له فیلمی دڵی شێت Crazy Heart
ئهکتهره پاڵێوراوهکان ئهمانهبوون ...
جورج كلوني له Up in the Air
كولن فيرث له A Single Man
مورجان فريمان له Invictus
جيريمي رينر له The Hurt Locker
خهڵتی باشترین ئهکتهری یاریدهدهری پیاو درایه كريستوف والتز له Inglourious Basterds
ئهکتهره پاڵێوراوهکان ئهمانهبوون ...
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مات ديمون له Invictus
وودي هاريلسن له The Messenger
كريستوفر بلمر له The Last Station
ستانلي توتشي له The Lovely Bones
خهڵتی باشترین ئهکتهری سهرهکی ژن درایه خاتوو ساندرا بولوك له The Blind Side
ئهکتهره پاڵێوراوهکان ئهمانهبوون ...
هيلين ميرين له The Last Station
كاري موليجان له An Education
جابوري سيديب له Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
ميريل ستريب له Julie & Julia
خهڵتی باشترین ئهکتهری یاریدهدهری ژن درایه خاتوو مونيك له Precious
ئهکتهره پاڵێوراوهکان ئهمانهبوون ...
بينيلوبي كروز له Nine
فيرا فارميجا له Up in the Air
ماجي جالينهال له Crazy Heart
ئانا كيندريك له Up In the Air
خهڵتی باشترین فیلمی وێنه جوڵوهکان درایه بيت دوكتر بۆ فیلمی Up
پاڵوتووهکان ...
هنري سيليك لهCORALINE
ويز أندرسون له The Fantastic Mr. Fox
جون ماسكر و رون كليمنتس له The Princess and the Frog
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توم مور له The Secret of Kells
خهڵتی باشترین دهرهێنهر درایه خاتوو كاثرين بيگلو The Hurt Locker
دهرهێنهره پاڵوتووهکان ...
جيمس كاميرون Avatar
كوينتن تارانتينو Inglourious Basterds
لي دانييلز :Precious
جايمس رايتمان Up in the Air
خهڵتی باشترین فیلمی دهرهکی درایه فیلمی ئهرژهنتینی نهێنی له چاوهکانیدایه
فیلمه دهرهکی )بیانی(ه پاڵوتووهکان ...
عهجهمی)ئیسرائیل(
شیری نالهبار)پیرۆ(
پهیامبهر)فهرهنسا(
قردێلهی سپی)ئهڵمانیا(.
له کۆتایدا فیلمی کۆگهی ئازار به کهمترین تێچوون و کهمترین قازانج توانی سهربکهوێت بهس هر ئهڤات ار که ب ڕی 450
ملی ۆن دۆلری تێچ ووه و له  17ڕۆژی یهکهمی دا  1ملی ارد دۆڵری پهی داکرد و تائێس تا له 2ملی اردتێپهڕیوه و
بهردهوامیشه.
خاتوو بیگلۆ بویه یهکهمین دهرهێنهری ئافرهت لهمێژووی ئۆسکاردا بوبێته وهرگری خهڵتیئۆسکار
ئهڤاتار یهکهمین فیلم له مێژوودا بۆ بهدهستهێنانی زۆرترین پارهی قازانج ،تایتانی ک ی له ڕیزبهن دی یهکهمهوه گواس تهوه
بۆ دوو ،بێگومان دهرهێنهری ههدوو فیلمهکهیش داهێنهر جیمس کامیرۆنه.
سهرچاوهکان
سایتی ئهسوشیدتدبرس
سایتی سهرهکی ئهکادیمیای ئۆسکار
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رۆژنامهی شرق الوست عهرهبی
گۆڤاری دێر شپیگل ی ئهڵمانی
 BBCعهرهبی.
khasraw@hotmail.de

تێبینی  ..ئهم بابهته له گۆڤاری ههناردا بڵوکراوهتهوه
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