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 2010مایی هی فیستیڤای ئۆسکاری سین82خولی 
 

  ریم که مه و حه سره خه
 

  یشه وه ، ئه که جاڕه گاته  ، پیاوه وه منمه روایش ده بووم و ھه دروست  وه نیین، بۆ ئه ت پکه خزمه  مه خه کۆتاییدا ده  موو شتک له ھه
 چارلی چاپلن                       .ک ناتوانت پیبگاتدار تمه ھیچ سیاسه  ی که رزه زۆر به  وئاسته ئه  ته منی خستووه که
  
 لینین            .   وین که رده سه  وا دواجار ئمه شکری دونیا دژمانبن، ئه موو له دابت و ھه ڵ ئمه گه ما له ر سینه گه ئه
 

  
 تی ئۆسکار خه
  

،  ندکی جیھانه رمه موو ھونه کو ھه به ریکی و ئینگلیزی و مه رکی ئه رھنه ر و ده کته موو ئه ونی ھه خه
  . مینه م زه ر گۆی ئه سه له   که ر تاککی بواره ھهشانازیی و رزی  ربه وتن و سه رکه سهبۆ   یه پوانه

  ، سانه ه)ئۆسکارتی  خه(ی  که وهرب بهزۆر   ل ناوه وه) Academy Award( یهکادیمی تکی ئه خه
  ک ئاشکرایه ر وه خشت، ھه یبه ریکا ده مه وتی ئه  مایی له ر و زانستی سینه کادیمیای ھونه ئه
ک  وه نه ، ه )شانازی( کانی ته خه  )انک جووه  ر و زانستی ونه ی ھونهکادیمیا ئه( کادیمیاکه ئه
  ).یی رده روه په(
، ریکا مه کانی ئه کگرتوه یه  وته  مایی دت له تی سینه رزترین خه به و مین که ی یه پله به) تی ئۆسکار خه(

کانی دونیاو  ته می خه که ی یه هپل  مایش له ندانی سینه زومه واداران و ئاره الی ھه له  ر بۆیه ھه
  .ژماردن  دته رزترینیانی به
  ر و زانستی ونه ی ھونهکادیمیا ئه(  شکن له به  که ته ی خه وه ره خشنه ر و به به ڕوه ی به سته ده

انی ندام ئهله کالیفۆرنیا، )1927 )ئایار( 11( بۆ  وه ڕته گه زراندنیان ده رواری دامه ، به)انک جووه
 رانی نگده دهمایی،  ری سینه ھونه  زان لهو لکار ما ندامی سینه ئه 6000  یش بریتین له کادیمیاکه ئه
  . ز گه ڕه ردوو  ھه   له ر کته گری سینمایی و ئه خنه ر و ڕه رھنه ده 5،816  یش بریتین له که ۆمیتهک

ڕکخستنی فیستیڤای   له  بجگه) انک جووه  ر و زانستی ونه ی ھونهکادیمیا ئه( که  یه جی ئاماژه
نجان و  کات بۆ گه جیاواز سازده ی وه خشینه ت به خه نگی فیستیڤاڵ و ئاھه  ، سانه)ئۆسکار(ی سانه

  .ی وت وه ره وت و دهمایی  ینهری س نکۆکانی بواری ھونهکادیمیا و زا ئه چوی رنه ده ھشتا قوتابیانی
  یکلی ئۆسکار ھه
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شمشرکی   که  یه ستاوی ھه رکی ڕاوه نگاوه هی ج وه، ش ه )کغم3،85(و کشی) سم34(که  ته رزی خه به
و   کراوه دروست )بريتانيوم(ی ماده  ی له که فیلمک، پکھاته  ر بانده سه له  ستاوه ، ڕاوه گرتووه  وه سته ده به

مین جار  که یه بۆ.  تی داپۆشراوه ی  پهز  ی به که شه توژی کۆتایی ڕوکه  مس وسدیر و  قه  له  که یه ه تکه
رگرتنیدا ویستی  کاتی وه له) کلی ولتر(ناوبانگ ری به کته ستی ئه ده ر شانۆ له  سه ا و لهد  1988سای  له
  .بوو چهرپا  به  چهرو پا  وه خواره  وته ،که  وه رزی بکاته به

  فیلم بژاردن
تی  تایبه ماکان و به هسین  پوست و دیاریکراو له یخت بت پشوه بژردرن ده ده ھه ی و فیلمانه ئه

، دژی دا نمایشکرابن که ختی فیستڤاه وه یترسای پشو  له  ن، واتهماکانی کالیفۆرنیا نمایشکراب هسین
قابی فیلمی   چته ژ ناژمردرت و دهرفیلمی د  به  متربت، چونکه ک که خوله 40  فیلمک نابت له ر ھه

  تۆمارکرابن، ناوی فیلمه مم 70یان  مم 35یان شریتی   ر فست پالته سه کان له بت فیلمه هد.  وه کورته
مانگکی   متر له که  کرن، واته دا ئاشکراده ی سای تازهمانگی فبریوار  له ی سای پشترکان اوهبژردر

پشبکی   چنه ده ،کرت ی ناویان ئاشکرا ده فیلمانه و نھا ئه ته  واته .ستپکردنی فیستیڤاڵ ی ده ش وادهپ
 .وه که ڤیستیڤاه

  
  گشتی به تپکی فیستیڤاڵس ده
شاری  له) کۆداک(ختی شانۆی  ر ته سه  و له مانگی ئازاردا  خۆیدا فیستیڤاڵ له یکات و له  میشه ک ھه وه

ئاسایی   زیاد له یی و وره ر گه به له  دیاره .کرت رمی کالفۆرنیا نمایشده ھه  ر به جلۆس ی سهن لۆس ئه
چاوی یاندنی دونیا  کانی ڕاگه وره زگا بچوک و گه موو ده ا ھهگشتی و تک ، به که نوبانگی فیستیڤاه

 ستی یوه په  دیاره ئانن، ده  ره ڤه و ده له  وه کانیانه یامنره ڕی په کانیان له کامراو گوی مایکرۆفۆنه
،  نییه  که فستهرانی  واداران و بینه رچاوی کای ھه به له  وه که فیستیڤاه یاندن به زگاکانی ڕاگه ده  زۆرک له

خستن و فرۆشتنی کا رچاو به کرت بۆ وه بۆدهپالن کاری  کی بازرگانی به یه وه ک قۆستنه کۆ زیاتر وه به
  دا، که که فسته وخۆی ستهاڕ نمایشکردنیی  میانه  ندک کایتری نوێ له کان و ناودارکردنی ھه ناوداره

تی  رایه به ڕوه به  ر به شی شریش به به  ، دیارهکرن ده  نده هز دۆالر مه انلیۆنک پشبینی  م وه ش مانه ئه
کانی  که په چه سته ده  وته ی له یانه وه ش و بئاگادارکردنه ڕه  و ڕیکالمه له  وت، بجگه که فیستیڤاڵ ده

ش  وه  له  جگه .کراون نده زه یای مه خه کی یه پاره  ویش به ئه  کرت که وروپا ده ریکاو ئه مه ی ئه وه ره ده
  ی یه چرکه40و  ی ئه وه قۆستنه.. نهونمو بۆ .  یاندنه کانی ڕاگه جۆرکی تری بازرگانیه مقۆمقۆی ڕامیاری

رن و  ندکجاریش پوکنه رن و ھه ندکجار وروژنه ھه  ی که مژووییه  ند وشه وچه به  که ته رگری خه وه
ندک  ی ھه وه دوای ئه ،دا2003سال  له 75وی خولی  ئه ک ن، وه که تکی تدا ده وه ی ده کۆنهر سه
  وتنه کانی ھۆلیۆد که ناوبانگه به ستره ئه  جھشت، زۆرکی تر له کۆداکیان بهمایی ھۆی  ی سینه ستره ئه

دوای   ر مایکل مۆر له رھنه ده  وانه ئراق، له  ر به رامبه ی بۆش به که دائیره و  سته تیکردنی ده دژایه
ی  رکۆنه ئاشکرا تروپ سه  خۆیدا به ی که  چرکه 40ی  ماوه  ر، له رھنه رگرتنی ئۆسکاری باشترین ده هو

زایی خۆیان  ناڕه  ساه و تی ئۆسکاری ئه کانی خه رگره زیاتری وه نیوه دوایدا له کرد، به رۆک بۆشی سه
  . وه نایهی  وره ایاندنی زۆرگهکی ڕاگ هرای کاتی خۆیدا ھه ش له مانه ئه. رۆک بۆش ر سه رامبه ربی به ده
ند  ر چه به له  وه کانیانه بژردراوه ن ھه الیه له  وه ته تکراوه ڕه  گرنگه  ته م خه ئه  ڕویداوه ندک جاریش ھه

 ناوبانگ مارلۆن براندۆی کۆچکردوو ی به ستره ئه 1972فیستیڤای سای  ی هو ک ئه کی ڕامیاری، وه ھۆیه
و  ویش ھمابوو بۆ ئه ئه  ، که که ته رگرتنی خه جی من بچت بۆ وه  لهکی  ییهبا ھیند.. وویرموب فه  که
  .کان سووره  هییر ھیند سه   ایهکر ی ده موو زۆرداریه ھه
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بۆ   وه ایهبژردر ھه ،پاریس  ۆ لهگفیلمی دواین تان  به1973سای   ستره ھامان ئه  که  پدانه جی ئاماژه
لپاچینۆ، جاک  ئه  بریتیبوون له ، که وه  که کیه ره سه ره کته نو ڕیزی پنج ئه  ی خرایه که ، ناوهت مان خه ھه

و  که ته خه  ش بوو له وستی کۆنی دیسان ببه ر ھه به ل له ، وهنیکلسۆن، روبرت ریدفۆرد، جاک لیمۆن
  . رسورمان بوو کرد، تووشی سه ده نه ڕی باوهی  وه ر ئه به ویش له و ئهست جاک لیمۆن  ده  درایه

 ی ودوو خوله ئه ری سینمای جیھان بوو، ئۆسکاری کته گرانترین ئه  م تاکه رده و سه تا ئه مارلۆن براندۆ
ساڵ زیندانی   مل و ده  کان، تاوانی کوشتنکی خرایه وساوه چه ی ھۆلیۆدی نیشانه  ل بویه برد وه نه
 .بوو زدارر تا مرد قه ت، دواتریش ھه فاله که به
  
  

  کانی ئۆسکار ته پشبینی و پاشبینینی خه
کان  ته پگرتنی خه ی سفت خۆیان بۆ پله و مستانه ڵ ئه گه له  وه ته وتووه مجار ڕککه پشبینی که  میشه ھه
پنج   نگ له زار ده نجاھه په  کۆی زیاد له  ندکجار له ھه  ته حمه ، ئاخر زه  وه کانگیر بوبتنه یه  س داوه مه
  دایوادان ھه پش به  لهگرت  ده  که ۆلهوو چد  لهردک  به  وی  ، ئه  وه مستکدا ھیور بوبتنه ی نجه په

کو پشبینی  به ، بووه ی پوچ نه که مشته  دیاره  ،وه رمانک نادورته وی خه ل ئه ، وه کات ده پشبینی بۆ
  . کردووه وای نه ش و ھه که
شت دوربووبن  کۆتایدا ده وا له ئه ،بن یشنزیکند  چه تکان بشبینیهناوبانگیشدا  به فیستیڤای گرنگ و  له
ک  وه ی که ره رھنه شت ده پکت ده ئۆسکارک ده  وی جار که ئه  نیشانه  له ، تیری نوک ڕوو وه نیشانه  له

  نھنی له(نتینی  رژه فیلمی ئه  ڵ،مسا ئه وی ئه ک کات، وهر سوڕمان ب و سه ی جار توشی شۆک زۆربه
 ڤاتار توشی ل کاتک ئه ، وهکی ره تی ئۆسکاری باشترین فیلمی ده نی خه خاوه  بویه  ) یهکانیدا چاوه

،  هو یدانه مه  دته یکردوو بۆ ادهخت خۆی بۆ ئام کامیرۆن پشوه جیمس ،بت ده ستھنان ده م به شکستی که
ر فیلمی  رامبه من  به(گوتبووی یاندن زگاکانی ڕاگه ده  تیڤاڵ بۆفیس  له ر به ند ڕۆژک چه به  وبو نه  وه ئه

ی ر رھنانی ھاوسه ده له  فیلمه و ئه  بم چونکه دخۆشتر ده  وه ر شکستیش بھنم ئه ئازار گه ی کۆگه
  .)  مه ترووپش
و پشبینیه ودا مژو  زۆرترین ئۆسکار بوون لهرگری  وه  نین که داده  و فیلمانه  لهندک  دا ناوی ھه لره

  . ین ده پده  ئاماژه انداینیشت ته  له کانیش پیکاوه  نزیک له 
نویاندا باشترین   ، له1959سای  پشبینی له 12  ئۆسکار له 11رگری  وه )Ben Hur(فیلمی بن ھور-1
ر،  ده اریدهری ی کته کی تشارلتۆن ھیستن، باشترین فیلم، باشترین ئه ره ری سه کته ر، باشترین ئه رھنه ده

  .قا، مۆسیپۆشاک
نویاندا باشترین فیلم،  ، له1997سال پشبینی له 14  ئۆسکار له 11 رگری وه )Titanic(تایتانیک -2

  .ر، مۆسیقا رھنه پۆشاک، ده
 The Lord of the Rings: The Return of( لیک ی مه وه ڕانه ، گه  انک نگوستیله ن ئه خاوهمی فیل-3

the Kin( شبینی له 11  ئۆسکار له 11 رگری وهی پویاندا باشترین فیلم، ده  ، له2003سانان،  نرھ
  .مکیاجمۆسیقا، بینی فیلم، پۆشاک، 

پشبینی  11  ئۆسکار له 10 رگری وه )West Side Story(  که خۆرئاواییه  که ڕه چیرۆکی گه-4
ر،  ده ری ژنی یاریده کته ر، ئه ده ری پیاوی یاریده کته نوانیاندا باشترین فیلم ، ئه ،له1961سای له

  .مۆسیقا ،پۆشاک
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 ،نویاندا باشترین فیلم ،له 1958سای   پشبینی له 9  ئۆسکار له 9 رگری وه )Gigi(جیجی-5
  .بین ،پۆشاک ،دیکۆر ،رھنان ده
، 1987سای  پشبینی له 9  ئۆسکار له 9 رگری وه )The Last Emperor(دوایین ئمباتۆر-6
  .رھنان، مۆسیقا نویاندا باشترین فیلم، پۆشاک، دیکۆر، بین ،ده له
، 1996سای  پشبینی له 12  ئۆسکار له 9 رگری وه  )The English Patient(که ئینگلیزه  خۆشه نه-7
  .رھنان، بین، مۆسیقا، پۆشاک ر جۆلت بینۆش، ده ده ری ژنی یاریده کته نویاندا باشترین فیلم، ئه له
  پشبینی له 13  ئۆسکار له 8 رگری وه )Gone with the Wind( بادا چوو ڵ شنه گه له-8

ر ھاتی  ده ری ژنی یاریده کته کی ژن فیفیان لی، ئه ره ری سه کته ئه ،نویاندا باشترین فیلم ،له1939سای
م  مژوی ئه  نی ئۆسکار له خاوه  ی دت ببتهریق فه دا ئه چه بنه  شی له پسته  مین ژنه که یه به  ماکدانیاڵ که

 .رھنان، بین دا، باشترین ده ته خه
 
  
  
 ڕابردوودا  له کان خته بهکان یان ب  شخوراوه به  ستره ئه
  

م  که ،فیستیڤای ئۆسکار  ر، پیان وایه ماو ھونه نی سینهکا رانی بواره گران و لکۆنه خنه ڕه  ندک له ھه
، ما سینه کانی بوارهرانی  کارکهران و  کته ران و ئه رھنه ده  ر به رامبه به  وهوقی زۆری کرد وکورتی یان ناحه

 ..کاندا، ڕونتر ته ی خه وه خشینه به  دانی سیاسی لهر ستوه قترینیان ده ، زه ان زۆرهشی گه به
رۆک  به سه ر رامبه به  یه ندیان ھه مهر ره بۆچونی زه  ی که رانه کته ر و ئه رھنه و ده ئهختی  بهی  وه مکردنه که
  .ت وه تی ده سیاسه  یان وه

و   وه مدانه ڕی وه  بوون له وره ڕی گه یش توشی شه کادیمیاکه رانی ئه به ڕوه ت و به وه بژانی ده وته
زۆر   فیلمه  ۆرک لهز  گران پیان وایه خنه ڕه . وه کانه یاندنه ڕاگه  لهگران  خنه ڕه کتری و یه ی وه درۆخستنه به

  لهم  ھه ،کدا تی خه یه ر و باری کۆمه تی ھونه خزمه تی بوون و له یه زۆر کۆمه کان، که نازدار و باشه
بوون و  تی و سیاسیشدا شاکار یه ی کۆمه رکردنی زۆر کشه سه چاره  م له ھه ژماردن،  ڕیزی داھناندا دنه

یان ی تیشک وه ر ئه به نھا له ئاسایی بون و ته  ی که و فیلمانه ندک له هل ھ ت، وه خه  شیش بوون له ببه
کاتک دونیا  2002وی سای  ک ئه وه . وه ره سه  ته کان خراونه ھودیه ی یهکوشتن کۆمه ر به سه  ته خستووه

ری ناودار دانیاڵ  تهک ئه  وه ڕی لزانیه وپه به  کهساب  قه یتی بیل سایه کردنی که سته رجه به  ری سوڕما له سه
ری لزان جاک  کته ئه  تی وارن شمیت که سایه کردنی که سته رجه ستا، یان به نمایشکردنی ھه دای لویس به

  .بینیی  که ڕۆهن ۆنیکلس
  

 ..بوون نه مه کی ئه ره ری سه کته کان بۆ باشترین ئه پاوراوه
  

، )ریتانی رانی به کته باشترین ئه  کک له یه(کلسۆن، نیکۆالوس کیچ، مایکل کینیدانیال دای لویس، جاک ن
کی  ره ری سه کته ئه ،ساڵ 29دریان برودی  رناوی ئه به  وته که  که ته خه  موو شۆک بوون که بوان ھه ئاماده

  ؟چیس بپرست بۆ که  نی پویست ناکات گران گوته خنه ڕه  ، که که نه فیلمی پیانۆ ژه
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ی  ستره ریکا کلینت ئیستوود، ئه مه مزی ئه و رهبۆی وکانی کا فیلمه ی ترهس ناوبانگ و ئه ری زۆر به کته ئه
  شبوو لی، له و ببه  وه ستیه ده گرت به ی نه ته م خه ری ئه کته ئه  شتاکان، به فتاکان و ھه کان و حه سته شه

ر  به توانم بم له سانیش دهئا بهگرت و ناشیگرم،  نه وه سته ده بهم  ته م خه ئه(وتنکیدا گووتبووی چاوپکه
نابورت ردوو فیلمی  ھه  به  وه نو مستیه  ی دووجار خسته ته م خه تر ئهال دو ، وه)نیم  که جوولهی  وه ئه
  .ر رھنه ک ده کو وه ری نا به کته ئه م به ، بهرالی ملیۆن دۆ کچهو 
خت  کان ب به مووجاره بژردراو ھه سکار ھهشت جار بۆ ئۆ وتول ھهریتانی پیتر ئ ری به کته ئهھا  روه ھه

  .2006سای   ، دواین جاریشیان له1962سای   م جاریان له که بوو، یه
ک  جار وه5ر،  رھنه ک ده جار وه4ری فیلم،  گر و نوسه ر و ونه رھنه ی ده ھا ستانلی کوبریک روه ھه

 ،کانیدا بواره ساڵ له45تی  دوای خزمهبژردرا و  گر ھه ک ونه جار وه3ی چیرۆکی فیلم،  ر نوسه
  .ئۆدیسای بۆشایی ئاسمان فیلمی  ختی ھنا به کجاریان به یه
  
 کانی ئۆسکاردا تکای فیستیڤاه  شی شر له به
  

 نی خاوه  توانی ببته  که ته بۆ خه پاوراو ک وه جار 37  و له پاشای ئۆسکاره  1901/1966والت دیزنی
 3  ی که وه له  ، بجگه وه ی نزیک ببتهش ل ژماره  به  توانیوهی رک نه کته ر و ئه نهرھ چ دهھی ئۆسکار، 22

  . خشراوه ونی پبهپزانین بۆ ماندوب ڕزو ئۆسکاری وک
) The Godfather(ناوبانگ مافیاکان شی فیلمی به رس به ری ھه رھنه فرانسیس فورد کۆبۆال ده

  و مدایه ی سھه پله ورن لهبری ژن کاثرین ھی کته ئه.  ئۆسکاره 5نی  خاوهمدا دت و  ھهندی دوو ریزبه له
   . ئۆسکاره 4نی  خاوه

ی  رزترین ڕژه نی به خاوه )سوشیدتدبرس پی داتای ئه به(بادا چوو ڵ شنه گه فیلمی له  که  پدانه جی ئاماژه
  .م دت ی دووھه پله فیلمی ستار وورز بهمژوودا و  له  مایه سینه بلیتیفرۆشراوی 

  
 2010ی سای 82فیستیڤای ئۆسکار خولی 

  
 شی شریان برد به  که وه کجیابووه یه له  ره دووھاوسه

  
،  ماکارانه ڕوناکی سینه  کان به ی ھۆه وه ئه ایوغدا، د باه ره و زۆرقه نگ نگاوڕه نازدارو ڕهسمکی  ڕوڕه له
ر  کته م ئه که پی یه م نوکه که یه ی وکاته ئه گوئاساکان،  ره کته بۆ ئه  وه ک ڕازنرابوویه یه ک باخچه وه
زاران  ڕۆژی قوربانی ھه  ی کرده وناوه کان ئه ی فۆتۆگرافه رشی سوری ڕاخراو، بریسکه فه  کانگیربوو له یه

  .کان یاندنه ی مژوویی ڕاگه ونه
ری  کته ئه ھۆلیۆد، گرنگترینیان کی  یه ستره ند ئه ستی چه ده  مساڵ درابونه شکارانی ئۆسکاری ئه پشکه

کی، تۆم  ره شکاری سه ک پشکه ین وهری پکار ئیلیک بالدو کته تن و ئهکۆمیدی ستیف مار ناوبانگ و به
  . وه خونده کانیان ده ی براوهشکاران ناو ک ھاوکاری پشکه وه رکی دی کته ند ئه ھانز و کاتی ڤینسلت و چه

  پاوتبوو بۆ فیلمیان 10فیلم  5بری  کانی دی ئۆسکار، له وو خولهم ھه مساڵ جودا له ڤای ئهفیستی
، ڕت فیلم تبپه 5  مژووی ئۆسکاردا بھرت پشبک له  له  مینجاره که بۆیه  مه ئه ، که  پشبککه

  .. کان بریتیبوون له فیلمه
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  A Serious Man ست ربه ده فیلمی پیاوی به  .1

 - Michael Stuhlbarg - Richard Kind، نواندنی Ethan & Joel Coenرھنانی نوسین و ده
Fred Melamedک و  ، ماوهربوار کۆمیدی و دراما  چرکه 45ی فیلم کاژ ،.  

  
  Inglourious Basterdsکان  سنه تۆه  چیه فیلمی ساختیه  .2

 Brad Pitt - Mélanie Laurent - Christoph، نواندنیQuentin Tarantinoرھنانی نوسین و ده
Waltz - Eli Roth - Diane Krugerر و نیو، بوار کۆمیدی  شه ، ماوهز  دراما ی فیلم دووکاتژڕانگ.  
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  Up in the Air  وه ره و سه ره فیلمی فین به  .3

 George Clooney - Vera Farmiga - Anna، نواندنیJason Reitmanرھنانی نوسین و ده
Kendrick ک و کات ی فیلم ، ماوهرکۆمیدی دراما ڕۆمانسی،بوار   چرکه 50ژ.  

  
  Upفیلمی فین    .4

 - Edward Asner - Christopher Plummerنگ ده ، نواندن بهPete Docteرھنانی نوسین و ده
Jordan Nagaiر و نیو، بوار ئه ، ماوهزانی   نیمه ی فیلم کاتژڕۆیی ره سهیشن  کۆمیدی درامای خ.  
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  Avatarڤاتار  ئه ندی ھه  ڕه س فیلمی    .5

ی  ، ماوه Sam Worthington - Zoe Saldana ، نواندن James Cameronرھنانی نوسین و ده
  .یای زانستی و پکدادان ڕۆیی و خه ره ، بوار سه چرکه 40فیلم دوو کاتژر و 

  
  An Educationفیلمی فربوون  .6
، arey Mulligan - Olivia Williamsنواندنی ،Nick Hornby، نوسینیLone Scherfigرھنانی ده

  .ی فیلم کاتژر و نیو، بوار  دراما ماوه
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  District 9  کی ژماره هڕ فیلمی گه .7
ی فیلم، بوار پکدادان و  ، ماوهSharlto Copley، نواندنیNeill Blomkampرھنان و نوسینی ده

  .یای زانستی و دراما خه

  
  Preciousفیلمی  .8
، Gabourey Sidibe - Mo'Nique، نواندنیGeoffrey Fletcher، نوسینیLee Danielsنرھنا ده

  .، بوار دراما چرکه 50ی فیلم کاتژرک و  ماوه
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  The Blind Side ندی کۆتایی ھه ڕه فیلمی .9
 Sandra، نواندنیMichael Lewisچیرۆکی  رگیراو له ، وهJohn Lee Hancockرھنان و نوسینی ده

Bullock - Tim McGraw - Quinton Aaron - Jae Headر ی فیلم ، ماوهدراما و  ، بواردووکاتژ
  .وانی رزشه وه

  
  The Hurt Locker ی ئازار کۆگهفیلمی  .10
 Jeremy Renner - Anthony، نواندنی Mark Boal، نوسینیKathryn Bigelowرھنانی ده

Mackie - Brian Geraghtyر و  ، ماوهنه چرکه 10ی فیلم دووکاتژکدادان و شۆکھر ، بوار دراما و پ.  
ھۆی   بووه  ، که یه ی نیو پشبرککه که گرنگه  ردوو فیلمه ین، ھه بده ریدا باز سه ناکرت به ی که وه ئه

 ندی ھه س ڕه ردوو فیلمی ، ھه)کان جووه  ر و زانستی ونه کادیمیای ھونه ئه(رانی  نگده تکردنی ده دووله
ری کۆنی  ری جووت ھاوسه رھنه ده ، کاری دوو  ره رسوڕھنه سه  م دوو فیلمه ئازار، ئه ی کۆگه ڤاتار و ئه
م دوو  ر ئه سه بت له کورته  راوردیه ند به م چه نھا ھۆی ئه شت ته ده  ته م بابه نوسینی ئه ن، گرنگییکتر یه

ت و  وه تی ده سیاسه  ت به کاری خزمه بۆ  ربازییه ناردنی ھزی سه  که ردوو فیلمه ڕۆکی ھه ، ناوه فیلمه
م خۆی  ھه  کات که ده  کسانییه و نایه ست به مرۆڤ ھه  ودا کۆتایی دت که کان له ڕی مرۆڤه ل شه جودا، وه

  .ر م ڕزگارکه وربانی و ھهم ق و ھه الده جه
  Avatar ڤاتار ئه ندی ھه س ڕه فیلمی

  له  ، جۆرکی تره وه ستته به ده  وه داھاتووه به )ندی ھه س ڕه(ری نوێ ی ھونه روازه ده  که  یه و فیلمه ئه
  ر به رامبه به ری کۆکبوون سه مایی له گرانی سینه خنه ڕه  که   یه یه هوتو  ئه  مه ، ئهچاو به  جودایه ،ر ھونه
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بوو،  کی نه دونیایهبۆ   وه رانی گواسته ی بینه م فیلمه ر جیمس کامیرۆن به رھنه ر و ده نوسه ،ڤاتار فیلمی ئه
دو باو  نگ و قه رچی و چۆنکن ڕه ک ھه شتی سروشت و خۆشی و ئازادی، بۆ دونیایه ھه بۆ ناو به

بۆچونی خۆی   که  ره رھنه ده  وه ، ئه وه ن مرۆڤه الیه کرت له ر ده رامبه کانی، زۆرداریان به زوی تاکه ئاره
ت  وه رستن ده ر و خۆپه موو زۆردار و داگیرکه بژت، ھه ان دهیدا و پم که ڵ فیلمه گه کات له کش ده تھه
  .نا....نا...نا کان مرۆڤه موو رھه م ھه ت مرۆڤ، به اسهسی

ی یان  ونه م خه ل جیمس کامیرۆن به ، وه نهکا دیھنانی ئامانجه ی به روازه ون ده نی خه پشینان گوته
، دروستکردنی بات تسوتنت و مات ده ناکات، ده ھیچت لت زوم و زۆرداری داوای  ی پمان ده فیلمه
کداریش  و چه  هک کوڕی ھز ، چه باربردنی ئاشتییه له بۆ  د ھنده ، سه خوده  یی بۆ پاڕاستن نده چه ھز

 کرت، من ده  سته رجه کودا خۆیان بۆ به  کان له ، مرۆڤه وه بته ده ناخدا شۆڕ به  که فیلمه ت، وه مندای ده
  .ر قوربانی خر من مرۆڤم ڕزگارکه ڕانگز، نه شهر یان  رم یان ورانکه کوشده به
ی  شه ڵ گه گه مرۆڤ له  ی که وه تی، ئه یه ی مرۆڤ ھه جوانه  ونه و خه ر ئه سه گرت له پداده  که کورتی فیلمه به

ر  سه له گرن واکان زیاتر پدادهشی ھی نو باوه  وه چنه ده کانی زوه وت، ئاره که پشده اسروشت و زانیارید
شیوازکی تردایت و جۆرکی  تۆ له ی که وه چاوکردنی ئه ب ڕه ،مووان ژیانکی جوانتر و باشتر بۆ ھه

بۆ   و تۆنیته مه ی من ھه و زانیاریانه ڵ ئه گه ین له که ی ده تکه  و من نیمه ته ی تۆھه وه تری، یان ڕونتر، ئه
  .دانوساندن  وا به کیش بوو ئه یه ر کشه ئاشتی و گه موومان به هجوانترکردنی باری ژیانی ھ

و  ره چن به کات ده ده کی ئاسمانی شتیه که  وی به کی زه ربازی خه شتی گروپک سه گه  باس له  که فیلمه
کی  ر خه سه  کوتنه ده وتوون و ھه ری زانیاریدا زۆر پشکه بواری ھونه له  کک که ، خه ک یه ستره ئه
  ژین، ژیانک پ له ردینی مرۆڤ ده تای چاخی به ره ک سه وه  کانک که ندۆرا، خه اپناوی  ک به یه ستره ئه

کیزتر  یه ، سروشت  به  ئمه عاشقتر له جوانی الی خۆمان، تکی جوداتر لهو خۆشی ناو سروش عیشوه
  .ی بدات ره قه پشبینی خۆی له  ی که وه له
 ی قیافه  مرۆڤ و به  نکی جودا له ده به  ی، به که مردووه بری برا  ندام له م ئه ربازکی که دا سه که شتیه که له

وان و ڕو شون و  ئه ی رباره بۆ دزینی زانیاری ده  وه ناویانه  خرته دهاندۆرا، پکی  ک خه تری وه س مه
پناو  ، له که شتیه کهیان بۆ ناو  وه و بیرکردنه  ه شوازی مامه  واڵ له ی ھه وه گواستنه جموجویان،

  .وی زه  له   یه ھهھای  گرانبهو کی زۆر و گرنگیه یه وێ ھه له  کهی  کانزایهو  راگرتنی ئه سه ستبه ده به
کی  ر خه بۆسه  و داگیرکردن و زۆرداریکردنه بت و ڕازی نابت به رت ده ناو خۆیدا دووکه له  که ربازه سه

باتی  و ھاوخه  وه بتهز ب پاشگه  و سیخوڕییه دات له بت و بیار ده ی ئاغا دهوێ عاشقی کچ اندۆرا، لهپ
  وه باو باپیرانیه  وان له ئه  ی که باییه و داری ئاشتی و ته ڕمانی ئه پناو دانه  وان ببت له شۆڕشی ئه
 ی کانی چاره ره موو بینه دی ھه ر به رھنه ل ده بن، وه ده زن کان زۆر دته نجامه ، دواتر ئه پاراستویانه

  .کات ده
  

  The Hurt Locker ئازار ی فیلمی کۆگه
  گت، پسپۆڕکه دهی  که ڕۆهر جیرمی رنر  کته ئه  سیرجنت ولیم جیمس که  که کی فیلمه ره تی سه سایه که
،  رناک و دژواره ته ی زۆرخه که ی ولیم کاره وه ڵ ئه گه ، لهکان قوڕمیشکراوه  ی بۆمبه وه تاکردنه بواری به له
ترسی و  و چاونه خۆڕابینی دات، له نجام ده ئه کانی خۆی به کاره  ناوه ستکی لپرسراوه ھه  و به ل ئه وه
نی  دیمهک  نجام بدات، وه کانی ئه کاره  رشتانه کات سه ده ل زۆرجار وای ،ی که کاره ۆزی بمانای ب حه
نت،  که داده خۆیر به له  که ی قوڕمیشکراو، پۆشاکی پارزگاری کردنهبۆمب  له  که ئۆتۆمبیلهی  وه تاکردنه به
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پشتگویان   میشه کان نادات و ھه وره ی گه قسه ی خۆی گۆێ به قسه ی، به وه تاکرنه به  کات به ستده ئنجا ده
  .نجام بدات ئه به  وه ترسانه زوی نه ڕی ئاره وپه کانی به کاره  خات، پیخۆشه ده
موو فیلمه  ھه جودا له  فیلمه م  وت پمان بت، ئه یه ی ده م کاره خانم بیگلو به  که فیلمهری  رھنه ده
مانکردنی  قاره  ڕداو به ر شه سه پیاھادان به  به  ست نیه یوه ڕۆک په کانی ھۆلیۆد، ناوه نگیه جه
 ،کات ده موار و ناشرین و قورسه اھهن  هژیانبار و  ناله  و باره ئه  باس له  م فیلمه کو ئه کان، به ره نگاوه جه
  .رنن یگوزه و ده یانه خراپ و ناخۆش ھه  کان ڕۆژانه ره نگاوه جه  که

خانم بیگلۆ ونای . دان ک پیاھه ڕ نه کانی شه ر قورسایی ناشرینیه سه  خاته تیشک ده  که ڕۆکی فیلمه ناوه
  کردوونی بهڕ  چۆن شه  که ،دات نیشان دهمان  ربازانه و سه ی ئه وه روونی و بیرکردنه خراپی باری ده

  .م قوربانی الد و ھه کار و جه ڕانگز و خراپه مرۆڤکی شه
ی  موار و ڕۆژانه قورسایی خۆی ونای جوان و ناشرینی باری ژیان و قورسایی ژیانی ناھه به  که فیلمه

 دا گه ی له ه مامه  زایانه کنیک شاره بین و ته  ، که خۆگرتووه شوڕوتی سیڤیلی عراقی له کی ڕه خه
ی  وه قاندنه ، خۆتهڕت بۆ بژوی گه کاندا ده الوه ناو زبی که ی له گۆجه  و پشیله کردوون، نمایشی ئه

وت  یانه ی بۆمب ده وه ره تاکه کاتکدا گروپی به کان له بری تیرۆریسته زه به  وه ره قنه ومرۆڤی خۆته ئه
دات  یده رزھه ک و به یه فۆکه  کات به والتر منداک یاری ده هرناگرت، ل ن و سه ھاوکاری بکه

  که  یه ک ھه یه جوه  وه مو کوژراوکه نیشت ھه ته وام له رده بۆ ھیوا، به  یه نیشانه  وئاسمان که ره به
مرت  ده  تا ھه  که  یه نان ھهک ت له  وه که موو برسیه ودیوی ھه وامبوونی ژیان، له رده بۆ به  یه نیشانه

  .پیبگات  ھیوایه به
  
  تی ئۆسکار ی خه82کانی خولی  ته ی خه وه خشینه به
ی  مانه گشتی ئه  کان به براوه پشبکدا بوون،  له  وه ره هی س فیلمه 10و  مان پدا، ئه ک ئاماژه وه

  ...جیاجیاکاندا   بواره  له التی ئۆسکار کانی خه ناوی براوه ن، وه خواره
  The Hurt Locker ئازار ی فیلمی کۆگه  ترین فیلم درایهئۆسکار بۆ باشتی  خه

  ... کان وراوهپا  یلمهف
Avatar 

The Blind Side 
District 9 

An Education 
Inglourious Basterds 

Precious 
A Serious Man 

Up 
Up In The Air  

  Crazy Heart  لمی دی شتفی  لهجیف برید جز   کی پیاو درایه ره ری سه کته تی باشترین ئه خه
  ...بوون  مانه کان ئه پاوراوه  ره کته ئه

 Up in the Air  جورج كلوني له
 A Single Man  كولن فيرث له

 Invictus  مورجان فريمان له



www.dengekan.com 

08.07.2010 Page 13 

 

  The Hurt Locker  جيريمي رينر له
  Inglourious Basterds  كريستوف والتز له  ری پیاو درایه ده ری یاریده کته تی باشترین ئه خه
  ...بوون  مانه کان ئه پاوراوه  ره کته ئه

 Invictus  مات ديمون له
 The Messenger  وودي ھاريلسن له
 The Last Station  كريستوفر بالمر له
  The Lovely Bones  ستانلي توتشي له

  The Blind Side  ساندرا بولوك له خاتوو  کی ژن درایه ره ری سه کته تی باشترین ئه خه
  ...بوون  مانه کان ئه پاوراوه  ره کته ئه

 The Last Station  ھيلين ميرين له
 An Education  كاري موليجان له

 Precious: Based on the Novel Push by Sapphire  جابوري سيديب له
  Julie & Julia  ميريل ستريب له

  Precious  مونيك له خاتوو  رایهری ژن د ده ری یاریده کته تی باشترین ئه خه
  ...بوون  مانه کان ئه پاوراوه  ره کته ئه

 Nine  بينيلوبي كروز له
 Up in the Air  فيرا فارميجا له

 Crazy Heart  ماجي جالينھال له
  Up In the Air  ئانا كيندريك له

  Upبيت دوكتر بۆ فیلمی   کان درایه جووه  تی باشترین فیلمی ونه خه
  ...کان  پاوتووه

 CORALINE ھنري سيليك له
 The Fantastic Mr. Fox  ويز أندرسون له

 The Princess and the Frog  جون ماسكر و رون كليمنتس له
  The Secret of Kells  توم مور له

  The Hurt Lockerلو بيگخاتوو كاثرين   ر درایه رھنه تی باشترین ده خه
  ...کان  پاوتووه  ره رھنه ده
 Avatarيمس كاميرون ج

 Inglourious Basterdsكوينتن تارانتينو 
  :Preciousلي دانييلز 

  Up in the Airجايمس رايتمان 
   کانیدایه چاوه  نھنی له نتینی  رژه ئه فیلمی  کی درایه ره تی باشترین فیلمی ده خه

  ...کان  پاوتووه  ه)بیانی(کی  ره ده  فیلمه
  )رائیلئیس(می جه عه

  )پیرۆ(بار شیری ناله
  )نسا ره فه(ر یامبه په

  ).مانیا ئه(ی سپی قردله
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ڤاتار  ر ئه سه وت به هربک مترین قازانج توانی سه مترین تچوون و که که  ئازار به ی کۆتایدا فیلمی کۆگه  له
  داکرد و تائستا لهی ملیارد دۆری په 1میدا  هک ڕۆژی یه 17  و له  ۆالری تچووهملیۆن د 450یب   که
  . وامیشه رده و به  ڕیوه ملیاردتپه2

  ئۆسکار یت خه رگری وه  وبتهب مژووی ئۆسکاردا ت له ئافرهری  رھنه مین ده که یه  خاتوو بیگلۆ بویه
ندی  ڕیزبه  ی قازانج، تایتانیک ی له ستھنانی زۆرترین پاره ده بۆ به مژوودا  مین فیلم له که یهڤاتار  ئه
 .  ر جیمس کامیرۆنه یش داھنه که دوو فیلمه ری ھه رھنه بۆ دوو، بگومان ده  وه استهگو  وه مه که یه
 
 
 
  
  کان رچاوه سه

  سوشیدتدبرس ئهسایتی 
  کادیمیای ئۆسکار کی ئه ره سایتی سه

  بی ره ی شرق االوست عه رۆژنامه
  مانی گۆڤاری در شپیگل ی ئه

BBC بی ره عه.  
                                                                         khasraw@hotmail.de                 

                                  
   وه ته ناردا بوکراوه گۆڤاری ھه  له  ته م بابه ئه.. تبینی 


