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 گرسنگی شناسیییزیبا

 اشگلوبر رو

 برگردان رامین اعالیی

 

 

 

های پنجاه و شصت جنبشی در سینمای آمریکای التین بود که در دهه ( Cinema Novo)سینما نوو 

و نلسون پریرا دوس سانتوس این روشا  میالدی در برزیل پا گرفت. فیلمسازانی چون گلوبر

یک دوربین در دست و »جنبش سینمایی را بنیان گذاشتند. شعار اصلی این فیلمسازان این بود: 

سینمای نوو، ماهیتی ضداستعماری داشت و با هدف گرفتن سیر تاریخی «. یک ایده در ذهن

یا حتی اروپای شرقی  ی استثمار غرب بر کشورهای جهان سوم از جمله آمریکای التین وسیطره

سعی در استعمارزدایی از فرهنگ وارداتی سینمای تجاری هالیوود داشت. این جنبش تا اوایل 

ی هفتاد دوام آورد و پس از روی کار آمدن خونتاکه در برزیل به شدت سرکوب شد. در دهه
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زمانی در به عنوان مانیفست این جنبش سینمایی روشا  گلوبر« گرسنگی شناسیییزیبا»هر حال 

 ها. برای کمونیست« مانیفست کمونیست»میان فیلمسازان این جنبش همان جایگاهی را داشت که 

 

ی مباحثاتِ مربوط به آمریکای التین را شکل های آموزنده که مشخصهپوشی از دیباچهبا چشم 

تر را بسیط "متمدن"مابین فرهنگِ ما و فرهنگِ جهانِ  دهند، ترجیح من این است که ارتباطمی

یابد، بازگو کنم. بنابراین، در حالی که آمریکای التین ناظر اروپایی بروز می چه در تحلیلِاز آن

درگیر با نکبتی فراگیر است، ناظر بیرونی این نکبت و بیچارگی را نه همچون عالمتِ مرضی 

مد. نه آمریکای فهی خودش میی مورد عالقهجانکاه، بلکه همچون یک عنصر رسمی برای زمینه

اش را به گوش انسان متمدن برساند و نه انسان متمدن به درستی قادر تواند بیچارگیالتین می

 کند.است نکبت و بیچارگی آمریکای التین را درک می

ها در قالب حقایق )اگزوتیزم رسمی این وضعیت بنیادین هنرها در برزیل است. تاکنون تنها دروغ

ای از اطالعات غلط ارائه اند و مجموعهکند( اشاعه یافتهمبتذل می که مشکالت اجتماعی را

یابد. برای شود بلکه فراتر از آن به کلِ سیاست نیز تسری میاند که تنها هنر را شامل نمیکرده

مند است که حسِ نوستالژی نیافته عالقهجایی به آفرینش هنریِ جهان توسعهناظر اروپایی، تا آن

ی ا ارضا کند؛ و این بدویت خصلتی پیوندی دارد، از یک سو به میراثِ گذشتهاو از بدویت ر



 
 

97 آبان | جستار | سینما   

 
 

 

3 

سوی دیگر به دلیل تحمیل شدن وضعیت استعماری بدان،  جهان متمدن آراسته شده است، و از

ناشده باقی مانده است. بدون شک آمریکای التین یک مستعمره است. و آنچه که استعمار درک

ی استعمارگر است، در ضمن کسانی که شدهکند؛ شکل اصالحایز میدیروز را از امروز آن متم

تر جایگزین های ظریفکنند این را با شکلی آینده هستند، تالش میسازی سلطهدر حال آماده

کنند. هنوز مشکل جهانی آمریکای التین، تغییر استعمارگران است، بنابراین هرگونه رهایی در 

 حکم یک وابستگی دیگر است.

سازی سیاسی و اقتصاادی، ماا را باه فقار فلسافی و نااتوانی کشاانده اسات، کاه ن شایستهای

حاصاالی )سااترونی( و ساا س بااه گاااهی آگاهانااه و گاااهی هاام ناآگاهانااه، ابتاادا بااه بی

گاردد. و ایان بادین دلیال اسات کاه گرسانگی در آمریکاای التاین صارفا  هیستری ختم می

ی ماساات. در اینجااا اصااالت ترا یااک هیااک ماارشِ هشااداردهنده نیساات بلکااه ذاتِ جامعاا

سینما نوو در ارتباط باا ساینمای جهاان قارار گرفتاه اسات. اصاالتِ ماا گرسانگیِ ماسات و 

شااود امااا درک بزرگتاارین بیچااارگی مااا هاام ایاان اساات کااه ایاان گرساانگی احساااس می

هاا قاادر هاا و بیشاترِ برزیلیفهمیم در حاالی کاه اروپاییگردد. ما ایان گرسانگی را ماینمی

هااا یااک سوررئالیساامِ تصااویریِ اسااتوایی بااه درک ِآن نیسااتند. ایاان گرساانگی باارای اروپایی

خاورد اماا از بیاانِ گرسانگی هاا یاک رساواییِ مل ای. برزیلای غاذا نمیاست و بارای برزیلی

دانااد کااه بااه چااه دلیلاای گرساانه اساات و ایاان نمی شاارم دارد. و غالااب اوقااات او اصااال 

هااای زشاات و دانیم، مااا همااان سااازندگانِ فیلممااا ماایآیااد. گرساانگی اساسااا  از کجااا می

ی اغنیااا  هااایی دربااارهیوس، و نااه سااازندگانِ فیلمأهااای خروشااان و مااغمگااین، همااان فیلم

کننده و هااایی بااا ریااتم سااری ، ساارگرمشااان، فیلمهای لوکسهایشااان، در ماشاایندر خانه

رف، فیلمهاایی باا اهادافِ اقتصااسرخوش اما بدونِ محتاوا و پیاام، فیلم هاایی کاه در دیِ صاِ
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تواننااد شااان میهااای لوکستضاااد  بااا گرساانگی هسااتند، گااو اینکااه فیلمسااازان در آپارتمان

هااای تخیلاای دانیم کااه گرساانگی بااا فرمولرناا ِ اخالقاایِ بااور وازیِ را پنهااان کننااد، مااا ماای

کننااد نمیپنهااان کااالِر نااه تنهااا های تکنیپینههیااأتِ دولاات عاااله نخواهااد شااد و آن وصااله

کننااد. در نتیجااه تنهااا یااک فرهنااگِ گرساانگی کااه باار بلکااه آرااار گرساانگی را تشاادید می

ترین ساختارهای خود اساتوار اسات، مای تواناد خاود را از نفار کیفای بهتار کناد. و اصایل

دهااد کااه تنهااا مانیفساات فرهنااگ گرساانگی، همانااا خشااونت اساات. سااینما نااوو نشااان می

نیساات. آیااا  اساات و خشااونتِ قحطاای باادویرفتااارِ طبیعاای قحطاای و گرساانگی، خشااونت 

"گانگاا زومباا"اسات  یاا آنتاائو در  ( بادوی1فابیانو )در فیلم زنادگی باارن
  آیاا کوریزکاو 2

کاااراکتر زن در فاایلم  ( باادوی اساات  آیااا3)شخصاایت فاایلم خاادای ساایاه، شاایطان ساافید

"بندر داس کایشس"
 بدوی است   4

نت بیش از آنکه بدوی باشد، انقالبی است. خشو شناسیزیباییباید از سینما نوو آموخت که 

شود. خشونت، تنها راه ی آغاز است، آنجا که استعمارگر متوجه وجودِ مستعمره میاینجا نقطه

تواند آگاه شدن به وجود مستعمره است. تنها با به وحشت انداختنِ استعمارگر است که او می

هایش را باال نبرد و کند، دریابد. مستعمره تا زمانی که مشتمی ای را که استثمارقدرتِ فرهنگی

پا نخیزد، یک مستعمره باقی خواند ماند. برای دیده شدنِ یک الجزایری توسطِ دولت فرانسه، به 

یک پلیس فرانسوی باید کشته شود. سینما نوو درصدد رهاندن جامعه از قید و بند دروغ و 

                                                           
1 Lives Barren :1963یرا دوس سانتوس محصول سال فیلمی از نلسون پی 

2 Zumba Ganga :1963 فیلمی از کارلوس دیگو محصول سال 

3 Devil White God, Black :1964ا، محصول سال شی این مانیفست، گلوبر رومشهورترین فییلم نویسنده 

4 Caixas das Porto : 1962فیلمی از پائولو سزار سارانچینی محصول سال 
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امعه از عواقب آن است و در این راه خشونت را ]صرفا  در سازی جاستثمار اقتصادی، با آگاه

 نماید. مسیر رسیدن به این هدف[ توجیه می

آن روزهایی که سینما نوو ناچار بود خودش را برای ]ابرازِ[ وجود؛ شرح دهد دیگر تمام شده 

اقعیتِ بایستی تمرین شود، و این تحلیل تنها زمانی واست. سینما نوو برای شرح داده شدن، می

اند، کند که واقعیتِ ما در پرتو افکاری که از گرسنگی ضعیف و آشفته نشدهما را قابلِ فهم می

روشن شود. تا زمانی که سینما نوو در فرآیندِ اقتصادی و فرهنگِی آمریکای التین در حاشیه 

حتِ استعمار کند. خصوصا  چون سینما نوو برخاسته از مردمِ تباشد، به طور مورر توسعه پیدا نمی

های ممتاز. هر جا که یک فیلمساز قصدِ ساختن فیلم از حقیقت را است و نه ماهیتِ برزیلی

ی سانسور مقابله کند، سینما نوو آنجا حاضر داشته باشد و بخواهد با مدلِ پلیسی و ریاکارانه

ی مقابله ساالرخواهد بود. هر جا که فیلمسازی بخواهد با تجارت، استثمار، پورنوگرافی، فن

کند، سینما نوو آنجا حاضر خواهد بود. هرجا که یک فیلمساز با هر سن و اصالتی بخواهد فیلم 

اش را در خدمتِ اهدافِ مهم دوراِن خود قرار دهد، سینما نوو آنجا حاضر خواهد و تخصص

دارد، ی صنعتِ فیلم قرار بود. این تعریفِ سینما نوو است و به همین دلیل سینما نوو در حاشیه

چون صنعتِ فیلم به دروغ گفتن و استثمار کردن آغشته شده است. ادغام سینما نوو با اقتصاد و 

به آزادی در آمریکای التین است. سینما نوو به خاطرِ به دست آورن این  صنعتِ فیلم، منوط

ترین اشیترین و دورترین اعضایش، و به نامِ نخورد، و به نامِ نزدیکآزادی، به نام خود قسم می

ترین اعضایش. این یک موضوعِ اخالقی است که در ترین و قویترین و به نام ِضعیفو فنی

های سینما نوو نیز بازتاب یافته است، در حین فیلمبرداری از یک نفر یا یک خانه، در فیلم

یک ی ما در مواجهه با این موارد است: این یک فیلم نیست بلکه ی جزییات، این فلسفهمشاهده
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هایشان آگاه هایی است که سرانجام عمومِ مردم را از بیچارگیی در حال رشد از فیلممجموعه

 خواهد ساخت.

 

 نیویورک، میالن، ریو دو  انیرو

 1965ی  انویه

 ترجمه شده به انگلیسی توسط راندال جانسون و بورنز هالیمن

 

 

 

 

 

  

 


