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ئەمساڵ فێستیڤاڵی )كان( چۆن تێپەڕی؟
راپۆرتێك دەربارەی شەست و چوارەمین خولی فێستیڤاڵی كان

ئامادەكردنی: حەمە قادر

فێستیڤاڵی كان لە ماوەی تەمەنیدا توانیویەتی خزمەتێكی زۆر بە سینەما بكات، بەتایبەتی لە ئاستە 
بە  بووە  ئێستادا  لە  ناسراوەو  ئەوروپییەكان  فیلمە  فێستیڤالی  بە  راستیدا  لە  كە  كان  هونەرییەكەیدا. 
و  بەناوبانگەكەی  خەاڵتە  بردنەوەی  بۆ  هەوڵ  هەمیشە  سینەماكاران  كە  گرنگ،  ئێجگار  فێستیڤاڵێكی 
بەتایبەتی )چڵەخۆرمای ئاڵتوونی( دەدەن، كە دەدرێت بە باشترین فیلم. گەرچی بەشەكانی فێستیڤاڵەكە 
زۆرن و هەریەكەیان گرنگیی خۆی هەیە، بەاڵم چڵەخورمای ئاڵتوونی لە هەموویان گرنگترە و هەموو 
ساڵێك بیست فیلم لە بەشی پێشبركێدا ملمالنێ  بۆ وەرگرتنی ئەم خەاڵتە دەكەن. كە بێگومان تەنها 

پاڵێوراوبوون لەم بەشەدا بۆ خۆی شانازییەكی گەورەیە.
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ئەمساڵیش وەك هەموو ساڵەكانی پێشوو، 64ەمین 
دی  )رۆبێرت  بەڕێوەچوو.  فێستیڤاڵەكە  خولی 
نیرۆ( ئەكتەری بەناوبانگی ئەمریكی، وەك سەرۆكی 
لیژنەی داوەران دیاری كرابوو. دەرهێنەری فەرەنسی 
)میشێل گۆندرای( سەرۆكی لیژنەی باشترین كورتە 
فیلم و )بۆنگ جو هۆ( دەرهێنەری كۆری سەرۆكی 

لیژنەی بەشی كامێرای ئاڵتونی بوون.

ودی ئالن.. نیوەشەو لە پاریس 
خولی ئەمساڵی فێستیڤاڵەكە بە فیلمی )نیوەشەو 
لە پاریس( بەرهەمی دەرهێنەری گەورە )ودی ئالن( 

كرایەوە.
نیوەشەو لە پاریس رەنگە لەم چەند ساڵەی دواییدا 
باشترین فیلم بووبێت بۆ كردنەوەی فێستیڤاڵی كان. 
فیلمەكە بەرهەمی تێڕوانینی عاشقانە و رۆمانتیكیی 
ودی ئالنە بۆ ئەم شارە جوان و دڵڕفێنە. ودی ئالن لە 

رێگەی سەفەری ئەكتەری سەرەكیی ناو فیلمەكەی 
فیلمەكە  بەرچاومان.  پاریس دەخاتە  قۆناغی  سێ  
بەسەرهاتی سیناریۆنووسێكی ئەمریكییە، كە ساڵی 
2010 لەگەڵ دەستگیرانەكەی بەرەو پاریس سەفەر 
دەكەن. شەوێك بۆ پیاسەكردن روو لە شەقامەكان 
دەكات، لەناكاو خۆی لە پاریسی سەرەتای سەدەدا 
لە  دەبینێت  واتە سااڵنی سییەكاندا،  دەبینێتەوە، 
ناو چەند هونەرمەندێكی گەورەی وەك )سیلڤادۆر 
دالی، لویس بۆنوێل، ئەرنست همینگوای و پیكاسۆ( 

دایە.
بەبڕوای هەندێك لە رەخنەگران ئەم فیلمەی ودی 
بەرشەلۆنا(  كریستنا  )ڤیكی  فیلمی  دوای  ئالن 

باشترین فیلمی ئەو دەرهێنەرەیە.

رێزلێنانێكی درەنگوەخت:
دەنگی  بە  ئەمساڵ  فێستیڤالی  رۆژی  یانزەهەمین 
ناوداری  سینەماكاری  بێرتۆلۆچی(  )بێرناردۆ 
دەستبەكاربوونی  پێش  بەاڵم  كرایەوە،  ئیتاڵی 
)تەمەنێك  بەهۆی  )بێرتۆلۆژچی(  فێستیڤاڵەكە 
خزمەتی سینەمایی( خەاڵتی فەخریی چڵەخورمای 
ئاڵتوونی وەرگرت. بێرتۆلۆچی وتی: »بۆ وەرگرتنی 
چاوەڕوانیدام،  لە  لەمێژە  ئاڵتوونی  چڵەخورمای 
بێرتۆلۆچی  وەرگرت«.  خەاڵتەكەم  دواجار  بەاڵم 
دەگاتە  تا  1960ەوە  دەیەی  سەرەتاكانی  لە  هەر 
ئەمرۆ، یەكێك بووە لە داهێنەرترین سینەماكارانی 
لە پەنجا ساڵ خزمەتی  زیاتر  لەماوەی  ئەوروپا و 
گرنگ  ئیجگار  بەرهەمی  توانیویەتی  سینەمایی 
پێش  لە:  بریتین  هەندێكیان  بكات،  پێشكەش 
دوا   ،1900 پاریس،  لە  تانگۆ  دواهەمین  شۆڕش، 

ئیمپراتۆر، خەونبینەكان  و بودای بچوك.
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هەموو  ئاڵتوونی  چڵەخورمای  فەخریی  خەاڵتی 
سەرباری  كە  دەرهێنەرانەی  بەو  دەدرێت  ساڵێك 
نەیانتوانیوە  بەاڵم  سینەمایی،  گەورەی  داهێنانی 
چەند  پێشتر  ببەنەوە.  زێرین  چڵەخورمای 
كلینت  و  ئالن  ودی  وەك  گەورەی  سینەماكارێكی 

ستیود ئەم خەاڵتە فەخرییەیان پێ  بەخشراوە.

گالیسكەی ئاڵتوونی بۆ جەعفەر پەناهی
ئەمسال فێستیڤالی كان خەاڵتی گالیسكەی ئاڵتوونی 
بەخشی بە دەرهێنەری ئێرانی )جەعفەر پەناهی(، 
و  بكات  ئێران سەفەر  لە  ناتوانێـت  پەناهی  بەاڵم 
ناشتوانێت هیچ فیلمێك دروست بكات و تەنانەت 
لێ  سیناریۆشی  باڵوكردنەوەی  و  نووسین  رێگەی 
لێدوان  كە  قەدەغەكراوە  لێی  هەروەها  گیراوە، 
ڤاردا  ئانیش  بدات.  راگەیاندن  كەنالێكی  هیچ  بۆ 
بەناوی سینەماكارانی فەرەنسییەوە نووسراوێكی بۆ 
بەرگری لە پەناهی خوێندەوە و كۆترێك كە خۆی 
دروستی كردبوو لەناو جانتاكەیدا دەریهێناو لەسەر 
خواست  هیوای  ڤاردا  داینا.  پەناهی  خەاڵتەكەی 
بەزووترین كات پەناهی ئازاد بكرێت و لە ئازادیدا 

سەرقاڵی دروستكردنی فیلم بێت.
ساڵێك  هەموو  ئاڵتوونی(  )گالیسكەی  خەاڵتی 
ئازایەتییەكی  بەو سینەماكارانەی كە  دەبەخشرێت 
تایبەت نیشان دەدەن.  پێشتر كلینت ستیود، جیم 
جارموش و نانی مۆرتی ئەم خەاڵتەیان بردووەتەوە.

الرس ڤۆن ترێر: من كەسێكی نازیم!
بكات،  دروستی  ترێر(  ڤۆن  )الرس  فیلمێك  هەر 
ئەمجارەش  دەكرێت،  قبوڵ  كان-ەوە  لەالیەن 
الرس ڤۆن ترێر بە دوابەرهەمی )مالیخۆلیا( وەك 

خەاڵتی  بردنەوەی  بۆ  بوو  ملمالنێدا  لە  هەمیشە 
باشترین فیلم، بەاڵم ئەمجارە كان )ڤۆن ترێر(ی لە 
فێستیڤال كردە دەرەوە. ئەم دەرهێنەرە دانیماركییە 
كە هەر لەم فێستیڤاڵەدا نازناوی )بلیمەتی فۆرم(ی 
پێ بەخشراوەو ساڵی 2000 بۆ فیلمی )سەماكاری 
ناو تاریكی( خەاڵتی چڵەخورمای ئاڵتونی بردەوە، 
ئەمساڵ لەكاتی قسەكردن لەسەر فیلمە نوێیەكەی 
بە گاڵتەوە هاوسۆزیی خۆی بۆ هیتلەر راگەیاند و 
وتی »من كەسێكی نازیم..«. ئەم قسانە هەرایەكی 
فۆن  دواتر  دروستكرد،  فێستیڤاڵدا  لە  گەورەیان 
گاڵتەوە  )بە  وتی  و  كرد  لێبوردنی  داوای  تریە 
رەگەزپەرست  كەسێكی  من  كردووەو  قسانەم  ئەو 
دەركردنی  بە  فێستیڤال  بەڕێوەبەرانی  بەاڵم  نیم(. 
فێستیڤاڵ  لە  تریە(یان  فۆن  بەیاننامەیەك )الرس 
فێستیڤاڵ  ناو  نەخوازراوی  كەسی  بە  و  دەركرد 

وەسفیان كرد. 
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ئەمیر كوستوریكا
ئەمساڵ كان لە رێگەی بەخشینی نیشانی فەخریی 
شوالیە )لژیۆن دۆنۆر( رێزی لە سینەماكاری بۆسنەیی 
)ئەمیر كوستوریكا( گرت. نیشانی )لژیۆن دۆنۆر( 
گرنگترین و كۆنترین نیشانی فەخریی فەرەنسایە كە 
یەكەمجار ساڵی 1802 لەالیەن ناپلیۆنەوە داندراوە. 
كوستوریكا لەو دەگمەن دەرهێنەرانەیە كە تا ئێستا 
دوو جار چڵەخورمای ئاڵتوونی بردووەتەوە. ساڵی 
1985 بۆ فیلمی )كاتێك باوكم دەچێت بۆ كار( و 
ساڵی 1995 بۆ فیلمی )ژێرزەمین(. كوستوریكا كە 
ناودارترین سینەماكاری باڵكانە، ئەمساڵ سەرۆكی 

لیژنەی داوەران لە بەشی »جۆرێك نیگا« بوو. 

لە ستایشی سینەمای بێدەنگدا
)میشێل  دەرهێنانی  فیلمی)هونەرمەند( 
ئازناڤیكیۆس( یەكێك بوو لەو فیلمانەی چانسێكی 
زۆری بۆ بردنەوەی باشترین فیلمی ئەمساڵ هەبوو. 
زۆرێك  و  هۆلیوود  سینەمای  كە  سەردەمێكدا  لە 
دەڕۆن،   3d سیستەمی  بەرەو  تر  واڵتانی  لە 
دروستكردنی فیلمێكی رەش و سپی و بێدەنگ لەم 

سەردەمە، بیرۆكەیەكی سەیر و چاوەڕواننەكراوە.

كۆریسیماكی: چیدی ژیان جوان نییە!
ئەمساڵ لە بەشی پێشبڕكیدا فیلمی le harveی 
دەرهێنەری ناوداری فینلەندی )ئاكی كۆریسماكی( 
فیلم  باشترین  گەورەكانی  چانسە  لە  بوو  یەكێك 
و سەرنجی زۆربەی رەخنەگرانی راكیشا. پاڵەوانی 
بە  رۆشنبیرێكە  و  نووسەر  فیلمەكە  سەرەكیی 
لە  خۆی  ویستی  بە  كە  ماركس،  مارسل  ناوی 
دەژی  دوورەپەرێزدا  و  تەریك  شارۆچكەیەكی 

سادە،  و  هەژارانە  ژیانێكی  گوزەراندنی  بۆ  و 
پێاڵوی خەڵكی بۆیاخ دەكات. تا ئەوەی منداڵێك 
منداڵەكە  دەناسێت.  ئەفریقییە  پەنابەرێكی  كە 
دەیەوێت بڕوات بۆ لەندەن و نووسەرەكەش هەموو 
هەوڵێكی ئەدات لە پۆلیسی فەرەنسی بیشارێتەوە 

و بیگەێنێتە لەندەن.
كۆریسماكی لە كۆنفراسی رۆژنامەوانیی فیلمەكەدا، 
هەمووانی  سەمەرە  و  سەیر  وەاڵمی  و  رەفتار  بە 
سەرسام كرد. ئەو سەرەتا جگەرەیەكی بە لێوەوە 
بوو و كاتێ بەڕێوەبەری كارەكە ناڕەزایی دەربری، 
و  نییە  راستی  »جگەرەكەم  وتی:  كۆریسماكی 
سەرسورمانەوە  بەوپەڕی  بەاڵم  ئەلكترۆنییە«. 
دایگرساندو  و  دەرهێنا  گیرفان  لە  جگەرەیەكی 

دەستیكرد بە كێشانی.
كۆریسماكی وتی: ژیان لە دوای حەفتاكانەوە ئیدی 
 2011 رۆژەكانی  لە  رۆژێك  رەنگە  و  نییە  جوان 
لەوەش  گومانم  هەرچەندە  بێت،  جوان  رۆژێكی 

هەیە«.

مندااڵن لە كان
یەكێك لە بابەتەكانی ئەمساڵی فێستیڤاڵی )كان( 
مندااڵن بوو. ئەمجارەش برایانی داردین كامێراكەیان 
)منداڵی  فیلمی  مندااڵن.  سەر  كردە  زووم 
دەربارەی  دەرهێنەرە،  دوو  ئەم  پایسكیلسوار(ی 
نایەوێت  باوكی  كە  بێپەنایە،  و  تەنها  مناڵێكی 
بەخێوی بكات. لەالیەكی ترەوە ماركۆس شلینزەر 
لە فیلمی ئەڵمانیی )میشێل؟(  چیرۆكی منداڵێكمان 
بۆ ئەخاتەڕوو، كە نەخۆشێكی جنسی لە ژێرزەمینی 
ماڵەكەیدا بەندی كردووە و دەستدرێژیی دەكاتەسەر. 
هەروەها لە فیلمی فەرەنسیی )پۆلیس( كە لەالیەن 
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می ڤۆن لبسكۆ-وە دروستكراوە، ژمارەیەك پۆلیس 
دەبینین ئەركیان ئەوەیە پارێزگاری لە منااڵن بكەن، 

لە بەرامبەر دەستدرێژی و توندوتیژیی خێزانیدا.

خەاڵتەكانی بەشی )جۆرێك نیگا(
نیگا  جۆرێك  بەشی  داوەرانی  مانگ  21ی  رۆژی 
دوای  لە  كوستوریكا،  ئەمیر  سەرۆكایەتیی  بە 
بەخشینی چڵەخۆرمای ئاڵتونی، خەاڵتەكانی خۆی 

دابەشكرد..
فیلمی  دەرهێنەری  ئێرانی  ئۆفی  رەسول  محەمەد 
دەرهێنەر  باشترین  خەاڵتی  توانیی  )ماڵئاوا( 
جۆریك  بەشی  سەرەكیی  خەاڵتی  بەاڵم  بباتەوە. 
ئەڵمانی  فیلمی  بە  بەخشرا  هاوبەشی  بە  نیگا 
)وەستێنراو لە رێگەدا( دەرهێنانی ئاندراس درسۆن 
دۆك،  كی  كیم  بەرهەمی  )ئاریرانگ(  فیلمی  و 

دەرهێنەری گەورەی كۆریای باشوور.
خەاڵتی تایبەتی رەخنەگران لەم بەشەدا بۆ باشترین 
دەرهێنانی  )ئێلێنا(،  رووسی  فیلمی  بە  درا  فیلم 

ئەندرێ  زۆگینتسۆف. 

شوێن پێی سینەمای تاركۆفسكی و بریسۆن
)دوور لە شەیتان( دەرهێنانی برۆنۆ دۆمۆن، ئەوە 
دەسەلمێنێت كە سینەمای شاعیرانە و تەعالیگەرا 
و ئایینیی بریسۆن و تاركۆفسكی و یانچۆ هێشتا لە 

ئەوروپا بە زیندوویی و كاریگەری ماونەتەوە.
گوندنشینی  پیاوێكی  فیلمەكە  سەرەكیی  پاڵەوانی 
)بێ  ناو(ە، كە لە ناوەڕاستی دەشتاییەك لە قەراغ 
گوندێك ئەژی و پەیوەندیی سەیری لەگەڵ كچێك 
)ئەویش بێ  ناو( هەیە، كە لەگەڵ ئەوەی لە گوند 
هەیە.  شارییان  و  مۆدێرن  زۆر  سیمایەكی  ئەژین، 

رابردووی  لە  باس  شێوەیەك  هیچ  بە  دەرهێنەر 
ماوەی  ئەوان  ناكات.  فیلمەكەی  كارەكتەری 
پیاسە  دەشتەكاندا  و  رێ   كوێرە  لە  درێژ  ئیجگار 
دەكەن، یان لە بەرامبەر خۆر و سروشت دادەنیشن 
فیلمەكەوە،  ستاتیكای  رووی  لە  ئەكەن،  نزا  و 
سوودوەرگرتن لە نائەكتەر، خۆدوورگرتن لە نواندنی 
بە  كادر،  وردەكاریی  جەختكردنەسەر  عاتفی، 
ئاشكرا دەیسەلمێنێت لەژێر كاریگەریی بریسۆندایە. 
و  كامێرا  جوڵەی  نێوان  هاوسەنگیی  هاوكات 
یانچۆمان  میكلۆش  مرۆڤەكان، شێوازی سینەمایی 

بیردەخاتەوە.

سینەمای موئەلیفی )كیم كی دۆك(
ئەزموونی،  ئۆتۆبایۆگرافیكاڵی  فیلمێكی  ئەمساڵ 
بۆخۆی  كاندا  سینەمای  لە  گرنگی  جێگایەكی 
كیم  ددانپێدانانەكانی  پتر  كە  فیلمە  ئەم  كردەوە. 
كی دۆكە، لەگەڵ ئەوەی بە رواڵەت سادە دیارە، 
دەربارەی  هەژێنەرە  و  گەورە  بەرهەمێكی  بەاڵم 
و  بێهیوا  دۆك(،  كی  )كیم  وەك  سینەماكارێكی 
غەمگینە، كە ساتەكانی دڵتەنگی و تەنهایی خۆی 

لەگەڵ بینەرەكانیدا دابەش دەكات.
دۆك پێمان دەڵێت كە بۆچی خۆی لە خەڵكی و 
میدیا و ژیانی ئاسایی بەدوورگرتووەو لە ناوچەیەكی 
دوورەدەستی دەرەوەی شار خۆی تاراوگە كردووە.

لەم فیلمەدا كیم كی دۆك پرسیاری زۆر قوڵ لەسەر 
دەخاتەڕوو.  خیانەت  و  هاوڕێیەتی  ژیان،  مەرگ، 
ناونیشانی فیلمەكە ناوی گۆرانییەكە، كە بە وتەی 
)دۆك( هەموو كۆرییەكان ئەوكاتەی دڵتەنگ دەبن، 
لەبەرخۆیانەوە ئەم گۆرانییە دەڵێن. كی دۆكیش لە 
بەدەم  زبر و  توند و  بە دەنگی  فیلمەكەدا  هەموو 
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گریان و هاوارەوە ئەم گۆرانییە دەڵێت.
جۆرێك  فیلمی  باشترین  خەاڵتی  كە  )ئاریرانگ( 
نیگای لە فێستیڤاڵی ئەمساڵ بردەوە، نمونەیەكی 
كامڵ و تەواوی سینەمای موئەلیفە و دەیسەلمێنێت 
كە سینەماكارە داهێنەر و موئەلیفەكانی وەك دۆك، 
بۆ خوڵقاندنی هونەر و بەرهەمی سینەمایی گەورە، 
پێویستیان بە بەرهەمهێنەر و كەرەسەی پێشكەوتوو 
و گەورەو سەرمایەی زۆر و ئەكتەری ناودار و ریكالم 
نییە، ئەوان بە كامێرایەكی دیجیتاڵی HD ئەتوانن 
بە تەنیا ژیانی سادەی خۆیان بەوپەڕی جوانییەوە 
دەروونیی  جیهانی  لە  ئێمەش  و  وێنە  بە  بكەن 

خۆیان ئاگادار بكەنەوە.

چیرۆكی )بوون( بە كامێرای ترێنس مالیك
و  نایاب  فیلمە  هەموو  ئەم  ناو  لە  دواجار  بەاڵم 
ژیان(  )درەختی  فیلمی  گەورانەدا،  داهێنانە 
دەرهێنانی )ترێنس مالیك( توانیی خەاڵتی باشترین 
رەخنەگرانی  فیلمە  ئەم  بباتەوە.  ئەمساڵ  فیلمی 
هەندێكیان  دابەشكرد:  دەستە  دوو  بۆ  سینەمای 
پێیان وایە فیلمێكی دوو پارچە و بێ  سەروبەرەیە، 
كە ناتوانێ  لە نێوان پارچەی چیرۆكئامێز و پارچە 
بكات،  دروست  پەیوەندی  دۆكیۆمینتارییەكەیدا 
بە )سەمفۆنیاو  لە رەخنەگران  تر  بەاڵم هەندێكی 
دەزانن.  بوونی  دەربارەی  سینەمایی(  شیعرێكی 
نەناسراوی  و  رادیكال  تێڕوانینی  ژیان  دەرختی 
سینەماكارێكە كە چل ساڵە خەریكی سینەمایە و 

لە هەموو تەمەنیدا تەنها 5 فیلمی دروستكردووە.
ئەو چیرۆكی خێزانیكی ئەمریكی )خێزانی ئۆبراین( 
لە دەیەی پەنجا لە شارۆچكەیەكی تەكساس دەكاتە 
بیانوویەك تا شیعرە سینەماییەكەی دەربارەی بوون 

و خوڵقاندنی جیهان دروست بكات. ئەم فیلمە كە 
لە راستیدا دەبێ  بە وەسێتنامەی سینەمایی مالیكی 
دۆكیۆمینتاریی  و  فیكشن  گێڕانەوەی  دوو  بزانین، 
كۆتاییدا  لە  و  بەرەو پێش دەچن  یەك  بە  تەریب 
)كوبریك(  دوای  ساڵ  چل  خاڵ.  یەك  دەگەنە 
بەكارهێنانی  رێگەی  لە  مالیك(  )ترێنس  ئێستا 
جیهان  دروستبوونی  چیرۆكی  نوێوە  تەكنەلۆژیای 
دیمەنانەی  ئەو  دەگێڕێتەوە.  شێوە  سەیرترین  بە 
تایبەتن بە ئاسمان و كاكێشانەكان، كە تێكەڵەیەكە 
جێگەی  كریستاڵی،  رووناكیی  و  رەنگ  لە 
سەرسوڕمان و دۆشدامانە. دروستكردنی ئەم فیلمە 
سێ  ساڵی خایاندووەو پێنج كەس كاری مۆنتاژیان 

بۆی كردووە.

ترێنس مالیك.. جی دی سالینجەری سینەما
زۆربەی دەرهێنەران بۆنەیەكی وەك فێستیڤاڵی كان 
و لە هەمووی گرنگتر وەرگرتنی خەاڵتی چڵەخورمای 
ترێنس  بەاڵم  نادەن،  خۆیان  دەست  لە  ئاڵتوونی 

مالیك ئەو كارەی كرد، كە هەمیشە دەیكات.
ئەو لە شەوی كۆتایی فێستیڤاڵدا  ئامادەنەبوو، كە 
بە دەستی خۆی خەاڵتی باشترین فیلم وەربگرێت، 
دەرهێنەرە  ئەم  نییە.  سەیر  شتێكی  ئەمە  بەاڵم 
ئەمریكییە تەنانەت لە كاتی نمایشی فیلمەكەشیدا 
كە رەخنەگران بە ترۆپكی سینەمای مالیكی دەزانن، 
ئامادە نەبوو. ترێنس مالیك تەنها چەند فۆتۆیەكی 
هەیە و جگە لەمەش هەرگیز چاوپێكەوتن ناكات، 
ئامادە نییە ریكالم بۆ فیلمەكانی بكات و پێی باشە 

لە رێگەی فیلمەكانییەوە قسەكانی بكات.
بێدەنگیی مالیك و دیارنەمانی دوورودرێژی لە دونیای 
سینەما و بۆنە هونەرییەكاندا، پێگەیەكی خودایی 
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هاوكارەكانی  زۆربەی  بەجۆرێك   پێبەخشیوە، 
ئارەزووی نزیككەوتنەوە لەم دەرهێنەرە دەكەن.

بەریتانی  دۆكیۆمینتاریستی  هۆد،  وۆد  لسلی 
ساڵێك  لە  زیاتر  مالیك  ترێنس  و  »من  دەڵێت: 
پێكەوە كارمان كردووە، ماوەیەكی زۆر بیرم لەوە 
كە  ئەمریكا  لە  كەسێكم  تەنها  من  كە  دەكردەوە، 

ژمارە تەلەفۆنەكەی ئەوم الیە...«.
)رۆژانی  ئۆسكار  براوەی  فیلمی  دوای  مالیك 
ساڵ   20 ماوەی  بۆ   1978 ساڵی  لە  بەهەشت( 
باریك  سووری  )هێڵی  فیلمی  بە  دواتر  دیارنەماو 
دیارنەمانی  هۆكاری  تەنانەت  گەڕایەوە.   )1998
مالیك لەماوەی ئەو بیست ساڵەدا وەك نهێنییەك 
نازناوی  ئەوەی  هۆی  بووتە  ئەمەش  و  ماوەتەوە 

)جی دی سالینجەر(ی سینەمای پێببەخشن.

فێستیڤاڵی  ئەمساڵی  خەاڵتەكانی  كۆتاییدا  لە 
كان بەمشێوەیە دابەشكران:

فیلمی  ئاڵتوونی،  چڵەخورمای  خەاڵتی  *براوەی 
)درەختی ژیان( لە دەرهێنانی )تراێنس مالیك(.

Grand Prix Ex-( خەاڵتی  *براوەی 
لە  ئەنەتۆلیا(  لە  )رۆژێكیان  فیلمی   )aequo
دەرهێنانی )نوری بیلگی سیالن(و  فیلمی )منداڵی 
پایسكیلسوار( لە دەرهێنانی )ژێن پێری ئیت لوك 

داردینێ (
*خەاڵتی باشترین دەرهێنان بەخشرا بە )نیكۆاڵس 

ویندینگ ریفن( بۆ فیلمی )لێخوڕین(.
بە )جۆزیف  بەخشرا  باشترین سیناریۆ  *خەاڵتی 

سیدار( بۆ فیلمی )پەراوێز(.
*خەاڵتی باشترین ئەكتەری ژن بەخشرا بە )كریستن 
دنست( لە فیلمی )میلەنخۆلیا(ی دەرهێنەر )الرس 

ڤۆن ترێر(.
*خەاڵتی باشترین ئەكتەری پیاو بەخشرا بە )جێن 
دەرهێنەر  )هونەرمەند(ی  فیلمی  لە  دوجاردین( 

)میشێل هازاناڤیكس(.
فیلمی  بە  بەخشرا   )Jury Prize( *خەاڵتی 

)پۆلیس(، لە دەرهێنانی )مایوین(.
فیلم،  كورتە  بۆ   )Palme d›Or( *خەاڵتی 
بەخشرا بە فیلمی )لە دەرەوەی ڕێگە(ی دەرهێنەر 

)مارینا ڤرۆدا(.

لینكانە  لەم  سوود  راپۆرتە،  ئەم  ئامادەكردنی  بۆ 
وەرگیراوە:
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