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 در حال گسست: هاجشنواره

 کنت جونز

 زادهبرگردان پرستو نصراهلل

 

المللو  رویل  بین  جشونزار  مسوارزمختلفو  هوا  م، در نقشاسوا  اییوز دنو    نوزدد در 

چوز   و چنو اد مون راجوب بوخ جشونزار  و  ، وزدم. هزسا  وقتو  بوخ یانوخ بزم امبزد کَن 

دان  چوخ بووزی . در  رارشواک  کوخ وقوت نمو کن  کوخ هی مو  اعتوزا شزد و م  ا ؤس آ 

نزیسوون  ا  مختلفوو  اد جملووخ یووزدم کوو   د، شووزم  سووالیانخ در ایوون مملووخ منتشووز

بزشوومزن  و کزفووی   را  و کحقیزهووا  کزچووب و برر وو هووا، آدرد  مشووت  انوو  کزد 

 عمووزم  ایوون جشوونزار حوواک  بووز ر ووا   هووا رمق و ب  هایسووتو جوو ا اد  کووخ کننوو 

. او  ییلوو  متاسووف » زینوو   م  در جووزا  کوون هسووتن . مووزدم م مووزاً "کمزبووخ"بخشوو  اد 

 ...«. ها ممبزر  کزدن  بز  جنز  رزانسخ کخ ریل  ببین ؟ ارت احخاو 
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 هوا ج یو کزین ریل  کماشوا بوزا   1زایکوخ کسو  اد رروتن بوخ ریوز ناشایسوت اسوتالبتخ 

را در هووا بزیوو  اد برر تووزین ریلمسووادا  دنیووا شووتایت کنوو  یا ووز امتووا  دیوو   ایوون ریل 

 در بیسوومار د داکزکووا  شوومال  نادیوو   بویووزی ی. ولوو  جوو ا  اد مزکوور یزیوو یووب 

کَوون وجووزد دارد.   دربووار کووز انویرم مووز ، در حووا  حایووز چیوور     ها سووزیزرد  

 جشوونزار   دور کار وفوت کوخ کسو محلو  بوخ مون و دوسوتان    رسوتزرا دفواح  یوب 

دهنوو   اسووت. کتا  آمووار ایوون  ؛کووز شوو  کوو چهوود درفوو   2012مقایسووخ بووا سووا   او در

چنو  سوا   تشوتخ کمتوز و کمتوز شو   اسوت هموین شلز   جشونزار  در ووز  استقبا  و 

اد ناامیووو   ا  رسوووم ، جوووز رراینووو  هوووا  و نمایش ، کشوووزیفا مزاسووو  کموووام و در 

 رویل  کون، فون ت رویل ، و  رسو  کوخ جشونزار م  بوخ نروز نوزع شوزد. بوخ م  احساس

بووخ بوو   و هووز کوو ام شوو   اد یتوو یوز ج ا 2دمووین سووینما ماننوو  فووفحا  کتتووزنیت  هنووز

 ان .ش   ممرا ی قلمزو

 هشوتاد و یوبدر  3یوز ریرینوتامسوا ، موزد  بوخ نوام     درست قبد اد شوزو  جشونزار 

د مووزا او، موون بووخ نمووایش یاکووزا ی ریلموو  در سووالو  در تشووت. چنوو  سوواعت  وو  ا

هو  قوزار  یوزشو  و   م  کون دعوز  نشو   بوزد، اموا بایو    اری  ررت  کخ بخ جشونزار 

مو ک  بوزد کوخ در یوز بیموار   - . موزا او دور اد انتروار نبوزدح زر داشتخ باشو بزد آنما 

 .بزد آورشز  هزحا  بخ اما -بزد 

کزفوی  م زرو  و شناسون . م  یوز را بوخ اسو یزاننو  ا  ایون مملوخ   کن  بیشتز م  رتز

 ریرددر جووزان  بزنامووخ شناسوون   کووار آسووان  نیسووت.او بووزا  کسووان  کووخ نم  جایوووا 

بووزد و  اد نفوو  ارتوواد در  وواری  و دسووتیار کووار زدا د  وو ار در روویل   4سووینما مووب موواهز 

بووخ عنووزا  شووا  را شزاکت 5بزکزانوو  کوواورنیزال مووز ، دوسووت مووادام بووا شصووت  در دهووخ
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شوو   را کووار زدان  کووزد؛ یووز دو روویل  کمتووز دی    همچنووین آ وواد کزدنوو .  نواررودنامووخ

امسوا  در جشونزار  ک سویب کَون بوخ نموایش در آمو . اموا او  6ها،  نج و  زسوتیت  اد آ 

بوزد سوینما   آنچنوا  والوخشوزد کوخ م  ساد، بخ عنزا  موزد  بوخ یواد آورد یب ریل  بیش اد

کود دنیوا را شوا  بوا بیشوتزین اروزاد ممتون، هوا و سوهی  ش  بزا  یوارتن و کشو  ریل  کخ

، ریلیاخسووین بووخ بهتوزین شووتد کمسو  و کمسوو   اد یووزکووزد. بوخ عبووار  دیووز،   م  سوفز

 یوب هفتوخ قبود اد موز ش و در بیسوتبوا او   . آیوزین کماسوبوزددر  و کق یز اد سوینما 

بوا  آ  را - اسوت دیو   رویلم  کوا ب چقو ر  کوخ شخصاً بوزای  نزشوتبزد. او  آورید و نخ

 البتوخارتواد. و م  کوا  ایون اکفوا  ا  – ه  بویزد بخ  واری  آورد  بوزدم کوا بوخ او نشوا  

داشووت   هزایووزاه  زچموو ار  و ج یوو  بووزا    ریلمووامسووا  نیوور ، او مثوود همیشووخ

 .نگاد-اد ل  چانگ "سزدان  "

الب اهووخ ر   مزاسوو  یووادبزد بوو   بووخ « وونج و  زسووت»روویل    شوو  کزمی   نمووایش نسووخخ

درکنووار هوو  بووز  8و کیووز  رزمووز 7، بزکزانوو ا یووز شوو  کووخ در آ  دوسووتا  قوو یم بووزا    

  در جشوونزار  یووزاد نقووش    کیووز  هنوووام  کووخایسووتاد  بزدنوو .  9دئووبزنز نسووالسووتز  

بوزدی و بوخ ووزر کلو  در دنیوا  سوینما  جشونزار   ئونوزع  مشواور ویود  دا نوزع بخ کن ی

و سوس  بوخ  زیوخ  «کوزدم  او اد موا محارروت»  دد، او را اینوزنوخ کزفوی  کوزدمو  حز 

 ارتاد.

اد  ]شو    محارروتمزاقبوت و  حو  ایون شناسو اد ریلمسوادان  کوخ مون م  شمار دیواد 

 خلیزیووهووا را نووام ببووزم  کدلدووز دنوو ، اُبخووزاه  ب  وو  اد آ داشووتن . ا ووز را یووز    جانوو 

سووز، جووین کمسیووز ، جووز  شوواکربزا، کلینووت ایسووتزود و لوو  -آسووایاس، هزنووگ سووانگ

نووگ، کینووگ هووز، عبوواس کیارسووتم ، لدسووتز اهووا، ادوارد یاد این کووز یشدنووگ. و -چانووگ
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اد  شومارب زرد دیووز. و ایون درموهوا  ، و ییل 11، جوا  بدوز ، لینوز بزوکوا10جیمر  دوزی 

 کن .م  سادا  نیر ف  منتق ا  ریل  و بزنامخ

یووب  وقتوو  میفووت  کووخ بیووزو د یوواد —باشوو متتبووز و لمووز  منطقوو ، کزانسووت  یزم  یووز  

موزرد هوا  حایوزا  را هنووام یوزو  بویوزد ییتو  اد کاکتیب  سالن نشستخ بزد کوخ یقوخ

ا ی و اعوو م کنوو  کووخ ریلموو  کووخ اا  دی نوو  مصوو اق  بووزد بووزا  ا بووا  اینتووخ ع قووخ

هووا اهمیتوو  ن اشووتن . مهوو  هیچتوو ام اد اینهمووخ بووا این. «سووز یمخ یووب روویل  بوو  اسووت»

 بخ سینما بزد.   ای ار  عشق

 

 یز ریرینت  

کصوزیز مثبتو  کنو ؟ آیوا م  ؟ آیوا بوخ  فتووز  رزهنوو  کموبدار اسوتم نو آیا این ریل  

 بووزا  وووزا مسوواید بحزانوو  رووزاه  بسووتز دهوو  و آیووا م  خئوواد یووب  ووزو  یووا  ارا

بوزا  او کنهوا سوزا  قابود ووزا ایون  ؛یوز بزدنو ها سزااک   لط بوزا    کن ؟ همخ اینم 

 بزد  آیا این سینماست؟
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اد موا  ایسوتاد وم  مُو  و ای قیوا هوا  سوینما در مقابود کموام جزیا  شوماعانخ کنواریز   

 بوزایش هنوز زدایوت کوخ ا  م بوخ کمسوخز انووار  12اننو  ر نوز  اوکوانزم محاررت کوزد.

دانسووت کووخ هنووز بووخ م اوکووانز  همچووز  بووزد؛ای قوو  ها  کحزیوود ایوو   بووزا ا  وسوویلخ

  ]یز   است.« ییز»شتل  یزدبسن   یب 

ها  دنوو  در میووا  چز کن  در حووا  حایووز، کوون نیوواد بووخ حفانووت دارد. کوون موو  رتووز

   اسوت کوخمشوت ک وز شومار کغییز  کاریخ   یوز کوزد  اسوت و نتفلویت  کنهوا یتو  اد 

رویل  بوخ سوزعت در حوا   کزدیوبدنیوا د  هوا مناسوبا  و بنیا . بخ جوا  کون ارتواد  اسوت

بوزا   دهو .کوزد اموزود دیووز جوزا  نم م  کغییز است، و آنچخ کخ  ونج موا   ویش فو  

 جسووتمز میووا  ووزواد کووزد  در ج یوو  کسوو  و کووار،  الوزهووا بووا  هووان کمسابسوویار  اد 

 هووا در کنووار هوو  درقووزار داد  آ کننوو  ا  و موو یزا  و کبلیغ، شوومار  اد بووادیوزا ب   ووزو 

هفووت دقیقووخ عتاسوو  رو  رووز  قزموور بزیووزردار  اد رزفووت بووزا  هووا وی هووا و هتد

کوخ بوزای  قابود در  نیسوت  و   اکنوز  مطبزعوا  بوخ دایلو رس . مه  بخ نرز نم  دیوز

 وورینشد  . رونوو و کحلیوود م  شووزدح زرشووا  کمتووز م  جشوونزار  اد چنوو  رود ابتوو ای 

یوب کو   مغور   یچیو   بوزا  ، شوا   منتور  شو   و رزاکوز ررتوخ اسوتاد اردیاب ها ریل 

در  جهوا  بادنموای رو  روز  قزمور، ها سوتار  داشوتنبخ رسوی   بوخ ک وادل  دشوزار بوین 

ایون   در  سوتز ا  سواد  بوخ آ  باریتوخوسویب یآ  هو  در دموان  کوخ یوزدد ریل  مقیاس 

سواد و  یوز  و آ  ریل  یوابوخ سوزد ایون دار  نموزد جانو سیار  کبو ید شو  ی، اجتنوا  اد 

عمیوو  و  هاو نشووانخ سووا  دنووا  در کوون بووزد، امووا حزکووا  اد قووزار م لووزمامسووا  یووز .  

کحووت  دنووا ، بووزا  بسوویار  ادبیشووتز  هووا  بووخ نشووا  داد  ریل  التوورام. نوو  زیوو  بزد

یا سولزکز «داموا»رویل    بوار کنوار  تاشوتن یبسوا   تشوتخ در  بارکأسو کصومی   الش ا 

 مارکد قزار  زرت.
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 2018داورا  جشنزار  کن شمار  اد 

یووز  بیشووتز  نسووبت بووخ هووا  ، امسووا  ریل هووااردیاب کمووام ایوون  ورا بووا ایوون وجووزد و 

 "کصوزیزکتوا  "هوا، ماننو  رویل  . بزیو  اد ایون ریل در جشونزار  حایوز بزدنو سا  قبود 

بووخ ب وو ،  13"مزسوویق  مووا" وو ار اد   .نوویووز  بزد شوو ،بینوو  م  یش  زنووخ کووخهما  وو ار، 

 کماشووا دلفزیوو  بووزد ر را سووایتخ اسووت و چقوو ا  و کارهووا  ویوو ئزی هووا ریل وا سووین 

 ایوا  رسوی   کوخ در آ  یوزدد رویل ، کارهوا  در حوا    اینتخ او بوخ نوزع  بوخ یوب نقطوخ

 ی همووو  بووخ االزقز  یووزد  یدنوو   بووا هنووز سووینما و  ایووا  قزیوو  شانمووامد او، ارکبوواو

 نحز  هموزا ش ن .

اد مووتن  قووزائتشو  "کوواریس سووینما" ایووان د روویل    بووا لحرووخ کوواو ا   فووت ایوون موو  کووز

 و حزکووت او ژسووتنمزنووخ هنووزد لزیج آ وواد شوو ، امووا در آ  زبووزری  در مووزرد  ُوود کوو

نهوای  کوخ هنوزد رزانزسوی   بوزد.  و ار در   ااد لحروخ عیوار کمام  کملو  نابالغ بوزدهنزد 

بسوویار یوو ی  و  بووز رو  کصووزیز فوو ایش هنوووام روایووتسووا  دارد و  87حووا  حایووز 

 بزد. "ی احارر  با دبا "اد آنچخ در  کزی ی لزدا  است، حت  

 

 نوا ریز بوزد، (The Image Book)دبوا  انولیسو   ش بوخنامناسوبا  کوخ کزجموخ کتا  کصوزیز

. اد لحووا  هووا  قبلوو  نیسووتریل  دریشووا  حزکووا  سووینمای هووی  یووب اد   دربزدارنوو  
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و مشووتقا  مختلوو  بزیزاسووتخ اد آ   "کوواریس سووینما"شووبیخ بیشووتز  "کصووزیزکتووا  "رووزم، 

اد آنمووا کووخ مزنتوواژ  اسووت  – 14"کننوو م  روسوو  بوواد  بووخ هابچووخ" عنزا  مثووا خاسووت، بوو

  دنو هوا  دیووز کوخ ب  و  اد آنهوا ماننو کصوزیزها  ریل شو   اد فو اها و کشتید عم کاً

 بارهوا ها در ووز  سوا 15  بوزری  بارنوت"دریاهوا کوزینددر کنوار آب "رویل    با  زشزار 

وجوزد ا  و سواد  وایو  قصو اموا در اینموا  ان .هوا   و ار کتوزار شو  در بسیار  اد ریل 

بووخ ایوون  فووزراًرصوود مزبووز  بووخ رزهنووگ عزبوو   اسووت. مووث ًانویر نشووا   ایتبووخدارد کووخ 

 نشا  ده . اعزا دلید در ریل  است کخ   ار قص  دارد عشق یزد را بخ رزهنگ 

 ا لو  بوخ آ  نیور در کلیو  دیووز  کوخ یابو .م   ایوا   خطواو در جای  دیوز هو  یوب نق

"لووت "روویل   یسووتخ در    رقصوون   زددبووادم بارهووا 
فوو ا  ، و در ونووین زل اوروو 16

در حووا  سووزرخ و کقوو  بووزا  نفوو   ووزرتن اسووت. دیوو    و یزاشووانخیووزد  کووخ  ز 

  اد لحروخ  دهنو   بوزد، ماننو  سویونالا  کتا   کون کمزبوخدر جشونزار  "کتا  کصوزیز"

 اسووتاد سووینما ومووزر   و  زداددیوو   نرزیووخهمچنووین  .اسووت دور   کووخ دیوووزحووا  حایووز

بوا عینتو  کیوز   اع ا  کلیو   کوی   و ار در ایون رویل  کوخ، یت  اد 17دانشوا ، نیتز  بزدندر

 ایسووتاد  بووزد کووام ً آرام و  ایوو ارد سووینما محووار یووب  همچووز  بووز رو  رووز  قزموور

 انویر بزد.هیما 

در موزرد شووزایط واق وو   کاریووب وزحوو ی  لزدنیتسووا کوخ ئسووز اد  18دنبواسدیو   روویل   اد

 بسویار متوا ز شو م. ،کنو م  عمیو  و  زیبو  ایت بوخ کخ کزلیو  انوزژ   یزستخ بزد  جنو

مناقشووخ بووین   یز ویوو یزها  آموواکزر  زرتووخ شوو   اد دمووا ألزدنیتسووا در ایوون روویل  کحووت کوو

ولبا  کحووت حمایووت روسوویخ و نیزوهووا  دولتوو  در بخووش شووزق  اوکووزاین بووزد و جوو ای 

 چهوار"و  "موزا آقوا  ادارسوتز"یکوخ  19بخ همزا  ریلمبزدار همیشوو  یوزد، اولوگ مزکوز

کننو  کوخ م  را یلوقهای  را هو  ریلمبوزدار  کوزد  بوزدی فوحنخ "رود دوهفتوخ و  ،سوخما  

و  اسوت سوخت  و وحشوت بو   ایوا ها حافود سوا ما کوخ شوزد  آ اد م م ی  زیاش با 

روویل  بووخ  ا یوورود هووز - شووزدم  کبوو ید عیووارکماممووز  و یشووزنت  وبووخ کوو ریج بووخ هز 

مزجووزد  " روویل    یشووبیخ اسووت. بووز 20روویل  شووزآکلیسووا در ها  رو   لووخها  فووحنخ
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کووووزجه  را  ا کنن  در سووووا   تشووووتخ کووووخ اکفاقووووا  کصووووادر  و کسوووود 21"آرام

رح  اسووت و بهتووزین  ووز سزوفوو ا و بطووزر چشوومویز  بوو  دنبوواس، انویخووتبزنم 

و وحشووتنا   عوواد سووت کووخ بطووزر قابوود بوواور  ا نیزویوو   آ  دربز یزنوو  ها  فووحنخ

  سوز جوزا  موا را هموزا  یوزد بوخ  شوت  در میوا  ا یورود  کوخبوخ عنوزا  مثوا ،  -است 

 جووایش راکشووا  ورا  کصووزر اسووت بووخ سووزعت بووزد کووخ ر  م  مووزقت هووا   اد ا 

 دهوو  کوواکزشووش نارزجووام  را انمووام م  کووخ دهوو م  ا کووزد آرایش د  جووزا  کصووزیز

کوخ کوار بوزا  یوب  قوانب کنو  ا  یزای قو  راحتو د یوزد دربزا   یزسوتن بوخ را مادر  

  رویل  لزدنیتسوا ونور سویا  نیور بوخ نقطوخ در .سیاستم ار روس بوخ او اردانو  داشوتخ اسوت

هسوتی  کوخ در آ  یوب ارسوز روسو  بوخ یوب   رس  وقت  شواه  بواد  قو رکم  او  یزد

در همچنوین کوخ  اسوسزر  یوزد را  و  بویوزد و  «دهو م   یشونهاد»رودنامخ نوار آلموان  

  زیوواو   سیاسووتم ارسووطل   ووز اد موو رز  را بووز سووز یزد  نووام قز  کووخکماشووا  دنوو  

 کن .م  یال 

 

 
 نمای  اد ریل  دنباس

 

 را بووخ کصووزیز "هموو رد   احسوواسبوو و  ]» عمزموواً ها اد شخصوویتا  مممزعووخ دنبوواس

کووخ  بووزد  آنچووخ  م نوو  اسووت کووخ ایوون روویل  بووخ ورووزر در بز یزنوو  بوو ین ایوون  ،کشوو م 

، اد شخصوویت افوول  در روویل  هووای  دمخووتقهزما   اسووتمشووتز  امسووا   مشووغزل دد 

موزاد  24کوزو کوا  23کفزنواحزمیانموا  رویل  لبنوان   زرتوخ کوا  سوز ب  22آرژانتین  قوا  د 
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"موزد"دانموارک   -مخ ر ریل  سوزئ   
قهزموا   26کوا سوینا  ،یجوایر  نوزع  نووا یبزنو   52

 نزر  بیولخ جی  . "دریت   ب  وحش "عمیقاً ناکام ریل  

  روسوتای  سواد  اموا شو   بوخ یانوخالتحصوید رارغ کخ بوخ کواد   در رشوتخ ادبیوا  سینا 

  رود، بوا د  جوزانمو  سوز زدا  اد یوب جوا بوخ جوای  دیووز  زدد.آور یزد باد م یفقا 

، در مزاجهوخ بوا یوب در شوز  اددوا  اسوتکوخ  شوزدآشونا م  ارسوزد  و مستأفودا دیبا ام

 هاکنایوخ بوا انو ادد و سوزانمامدر کنونوا م  یوزدها  محلو ، او را بوا  زسوش مشهزر ادی 

در یووز یووب  ر  در بووزود؛کنوو  اد کووزهووایش در بحوور و رقابووت بووا او وادار  م متلب

و  کووزد  اسووت کووخ بووخ وووزر اکفوواق  م قووا شووزد جموواعت  م  بحوور وووزان  بووا دو امووام

 یزد است. باد و عیا دبا  ایا  بزا  مقابلخ با   ر همزار  در ک ش  ب 

کووخ سوو   در ارشووا   اسووت ا جووزا  نارایوو   دیزینووخمسوویزد کوونش و  او در یووز 

و  یزیشوووتنکوووخ هووو رش در واقوووب رهوووای  اد  دارد در حوووال  سوووایزینهوووا  ریاکار 

در ر ووا  بسووتخ و های  یووزد  اسووت یکووخ بووخ بهتووزین نحووز در فووحنخها  محوو ودیت

کووار زدا  نبووز   واق وو  در بووخ کصووزیز کشووی   یووب  شووزد وم  او دیوو    کزچووب یانووخ

 همرموووا  حتووو  کزبیووو   شووو  د در ودهووو ، بوووا یوووب مم  دعوووزا  یوووانزاد   نشوووا 

 . ز ایطزا ی ا شین نعق 

ادبیووا  روسوویخ  شووتل  کزرکزرانووخ واموو اردبخرا  "یووزا  دمسووتان "ی   جووآیووزین روویل  

 ورزر حایووزبووخ سووت  هوو فکزدنوو  امووا داستایم  چخووز  فووحبت اد ح ووزریهمووخ یووارت  

ریلمو  بوخ شو    زیاسوت   "دریوت   بو  وحشو "بزدی و کم  بیش اد ح  سواکن، اموا 

در ها شخصووویت کوووخدر حال ان ،  زرتوووخ شووو   در یوووب نموووا مشووواجزا بسووویار  اد 

 شووا  باشتزها  انوو ادچشوو رونوو  کووخ بوواا و  ووایین م یوواک    هووایجاد اد دارهووا و چمن

بوخ یوزب  کزسوط نقشوش ایون موزد جوزا  یکوخ هوا  محزومیوت و ناکام ، در کقابد با عمر

شوزر و شو ف   بز وزدا  ی  کوخهواناکام  یوزد؛ قوزار م شو  ی  ایفوا 27دمیزکز  زآی ین د 

 شزن .کزسی  م جا بخنا
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 نمای  اد ریل  سزدان  

شوومال  اسووت کووخ در سووئز   دراعوو   اد منطقووخ  جووزانا  مووزد کووز  "سووزدان  "قهزمووا  

 منو خشوزد. بوخ شو   بوخ او ع قم  یوزد  آشونا  خاد محلو  کن  و بوا دیتوزم  دن   

شووزد. م  کتلوو ب  سووخاوکمن  و نوواهزاً ،آرامیووب بچووخ  زلوو ار  جووت شووزد امووا دیتووز م 

ایوون اقتبوواس  چووزا کووخانتخووا  کووزد،   زچموو ار دیوووز  را بووزا    یووز روویل  بزجسووتخ  

"انبووار سووزدان  "داسووتا  هوواروک  مزراکووام  اد آداد 
بهتووزین روویل  کووار زدا   کزانوو م  28

کن  کووخ موو  نزی  شووزو  بووخ کووار کووزد، ولوو  موون رتووزیووب رمووا  در قامووتباشوو . لوو  

هوو  اد ایوون  "سووزدان  "نوو . اخادبوو  او  یشوو   زرتها  هووایش همووزار  اد یاسووتوا ریل 

کنوانز  اینموا بو   بوخ کیفیوت و دیسوت  سوینمای  و   سسوتهوز  قاع   مسوتثن  نیسوت،

"شو ز"رویل  سواد  لو  در ووز  هشوت سوا   و  اد و ریل ش   
بوخ سوط  ج یو   اد  29

 سسارم م  یزرسی   است. حز  آیز را بخ    نزارت و  زورد  

 

بووز اسوواس داسووتا    لموویر یزاهوو  دونووگ بووخ موون  فووت کووخ م-چانووگ  لوو شی وو  چنوو 

رواکنز  "سوزدان   انبوار"بسوادد کوخ یوزد بوز اسواس داسوتا    مزراکوام  اد هاروک  کزکاه

نمووا کووخ  نیواکوونش نشووا  دادم. امووا اد نخسووت  یوونزشووتخ شوو   اسووت. موون بووا شووب و کزد

 ووز   در دنوو  مووا  ل ،ین روویآ وواد  بووزد و اد همووا  فوو اها  چیحزکووت م تووزس مووار 

و هو  دور.  بیونرد  لویهو  ی  ؛یشوز  وز  م  شولزغ کوار ز خیوناح بیوجز  وجنو 

در   ااد آ  لحرووخ رکووزیعر  ریووچ ایوو. . . آ شووزد منترووز  بووزم  م زیوو   ریووهووز لحرووخ چ
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جو ا شوزد، رزاکوز رود و شوزو  بوخ  ا سون  یوجزد دارد کوخ اد مقصوزد موزرد نروز نز ل یر

 کن ؟ یزد م  درون  رهایو انو هادیو ]بنا بز  م زدی  داشتن دن  

 

 

 ا  اد کزجمخ
https://www.filmcomment.com/article/festivals-drifting-apart/ 

 

 ها  انزشت

1- Riviera 

 حزکووا  و مطال ووخ  ی بووخ بزرسووPlate tectonics   سووییبووخ انول  افووفحخ بیووکتتزن ایوو  افووفحخ سووایتنیدم -2

فووفحا  ی  اد فووفحاک نیدمووکُز  سوونگ خ،یوونرز نیوواسوواس ا بووز.  ووزدادد م ندمووی کُووز  کُز در سوونگ اسیمقبوسووی

فووفحا    یووزد اد ک وو اد  کووخ در مووزارد ،افوول  یفووفحخ 8 ایوو 7کووخ در کوود شووامد  شووزد م دیی کشووت تیکتتووزن

 است. سایتخ ش   شزن ، م دیکزچب کشت

3- Pierre Rissient 

4- Cinéma Mac Mahon 

5- Bertrand Tavernier 

6- Cinq et la peau ی1982ی 

7- Bertrand 

8- Thierry Frémaux 

9- Salle Buñuel 

10- Lester James Peries 

11- Lino Brocka 
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12- Flannery O’Connor 

13- Notre musique ی2004ی 

14- Les Enfants jouent à la Russie 

15- By the Bluest of Seas (1936); directed by Boris Barnet 

16- Le Plaisir ی1952ی 

17- Nicole Brenez 

18- Donbass (2018); directed by Sergei Loznitsa 

19- Oleg Mutu 

20- Shoah ی1985ی 

21- A Gentle Creature ی2017ی 

22- The Snatch Thief 

23- Capharnaüm 

  ناویدر اعتقادا  مزدم استان   اارسانخ  مزجزد -24

25- Border 

26- Sinan 

27- Aydin Dogu Demirkol 

28- Barn Burning 

29- Poetry 

 

 


