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 سینەمای سێیەم
 

 س لیچامۆت
 پەیمان عەلیپوور :و

 
دوو بەرهەمهێنەری فیلمی  دراوەتە پاڵ شێوەی باوبە کە ،یەزاراوەیەئەو  ،سینەمای سێیەم

ئەم دوو کەسە دوای . 2گەتینۆ یۆڤاو ئۆکت 1سۆالناس ۆبەناوەکانی فەرناند ی،ئەرجەنتینی
بەرەو «ستی ێمانیف دا،٨٦٩١لەساڵی  3)رەکانوکوکاتژمێری (فیلمەکەیان بەناوی  تەواوکردنی

 نەما دەخاتەڕوو و ڕوونیانسی لە کە سێ جۆرەستێمانیف. یان نووسی 4«سینەمای سێیەم
 :دەکاتەوە

 لە پێوەرێکی گەورە نبەرهەمهێنا کانیهەمان بەها)مۆدێلی بەرهەمهێنانی هۆڵیوود : سینەمای یەکەم
نگ بۆ یگرخاڵی  (.نموونە سینەمای بۆڵیوود؛ بۆ جێبەجێ دەکرێتلە واڵتانی دیکەشدا  کە ،دایە

کە  ،کۆلۆژیایەییدئئەم مۆدێلە لە بەرهەمهێنان یەکسانە لەگەڵ  کە ،سۆالناس و گەتینۆ ئەوەیە
 وێنا 5ییپەت ینمایش شوێنی وەکسینەما  و دادەنێتنێوان فیلم و بینەر  لە ییەکی تایبەتوەندێپ»

ڕێگەی  لەکە  ،ی زاڵەئیدیۆلۆژیاپەیامی  ،سینەمای یەکەم(. Chanan, 1997 pp375) «دەکات
من،  ئەمە بۆ. وازێتەوەەوە، دەگیگشتیشاندانی ێی بەرههەمهێنان و پشێواز ،ۆکرناوە ،ییئایکۆنساز

کە سینەمای  ،یەکەم حاڵەتە ،ئەم سینەمایەبەم شێوەیە ڕوونترین پێناسەی سینەمای یەکەمە و 
 .سێیەم دژایەتی دەکات

 لەگەڵ ،سینەمای دووەمئاسانی  کە بە ،ئارادایە لەنووسینی تیۆریانەی زۆر  :سینەمای دووەم
بەرهەڵستکارانەی سینەمای  هەڵوێستیبەاڵم تێگەیشتن لە  ،بە هاوسەنگ دادەنێت 6سینەمای دانەر

کە مانیفێستەکە وەک سینەمای دووەم  ،شتەی ی ئەویسیاس کرۆکی یرککردن هسێیەم بۆ د
 یوەک مانیفێستێک ،پێش هەموو شتێکدالەئەم مانیفێستە یە، چونکە یزەروور ،پێناسەی دەکات

و بەڵک ،ا سینەمای دانەریدەتوانێت نەک تەن ،سینەمای دووەم .ڕەچاوکراوە یسیاسی ورووژاندنی
سینەما جۆراوجۆرەکانی شەپۆلی ی، سینەمای سەربەخۆی ئەمریکا و یهەروەها سینەمای هونەر

لە )خۆی تایبەت بە بونیادەکانیبەرهەمهێنانی  بە کرددەستی ،سینەمای دووەم .لەخۆبگرێت نوێش
بونیادەکانی ، هەروەها (و چیرۆکدا پراکتیک  هوات ،فیلم درووستکردن هەردووک بواری

الی سۆالناس و گەتینۆ ئەم  –ەوەخۆیتایبەت بەسیاسییەکانی  بونیادەو  نمایشکردن ،باڵوکردنەوە
 7نابەجێیانە خوازییەکیبەرز»؛ یانەدامەزراوەیەکی بۆرژوازوە بە بوولەحەقیقەتی خۆیدا سینەمایە 

 توانییئەمە  ؛کێکردن لەگەڵ سینەمای یەکەمداڕبۆ پەرەدان بە پیشەسازییەکی فیلم لەپێناو پێشب
تا هەئامادەبوو کە زیاتر ، داکەمەێتایبەت بەخۆی لەنێو سیست ییکردنیەزراوەدامبە ببێتە هۆی نیا ته

 خۆیدا یەکەیوریوکولت ژینگە لە ،دیموکراتیک یەتیفرە شاندانیێپ پێناو لە سینەمای دووەم
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بۆ نموونە لە دژایەتیکردن لەگەڵ  ،ەوە ڕێفۆرمیست بوونیئەم گروپانە لەڕووی سیاسی .بەکاربێنێت
لە  ئەوان بەتایبەت .بێتوانابوون لە وەدەستهێنانی هەرچەشنە گۆڕانکارییەکی قوڵدابەاڵم  ،داسانسۆر

سەرکەوتنی  ڕێگەی لەکە  ،بێجڵەوەیە یسەرکوتکاریجۆرە ئەو لەگەڵ  ،ڕووبەڕووبوونەوە
 Chanan, 1997)« ، الوازبوونپەیڕەودەکراالیەنگری فاشیزمەوە  کانیهێزەکۆنەپەرەستەکان و 

pp375-376 .)دژی سینەمای یەکەمە، بەڵکونەک تەنیا  ؛کە سینەمای سێیەم ،ئەمە دەریدەخات 
تیدا سینەمای دووەم، هەم لەڕاس. دەکاتسینەمای دووەمیش  ییبەرهەڵستکار بەشێوەی ڕاستەوخۆ

 سینەمای یەکەم سەیر ملکەچ و گوێڕایەڵی ەمهێناندا، دەتوانرێت وەکۆکدا و هەم لە بەرهرلە ناوە
 .بکرێت

نەک ژانر یان  ،جیهانە چەمکی ،سێیەم دیاری دەکاتسینەمای  ئەوشتەی کە» :سینەمای سێیەم
هەموو چیرۆک و بابەتێک دەتوانێت  ،سینەمای سێیەم. ی ڕاشکاوانەیهەر جۆرە ڕێبازێکی سیاس

 کە 8،کۆلۆنیالیزمە ڕاماڵینیلە واڵتە ناسەربەخۆکاندا، سینەمای  ،سینەمای سێیەم .وەربگرێت
 و یڕەگەزپەرەست ،لەگەڵ ئەفسانە کردنی و دژایەتییجەماوەر ،ی نەتەوەیییئازاد ویستی دەربڕی

 ناتیڤێکیئەلتەر ،سینەمای سێیەم (.Solanas&Getino, 1969 pp23)« ەیەتبۆرژوازی
 هەروەها بەرهەمهێنانی باو و یئەم سینەمایە دژ. سینەمای یەکەم و دووەم ە بۆڕاستەوخۆی

هەم  ،؛ فیلمەکانی سینەمای سێیەمداکئیدیۆلۆژیئاستی  لە ەسینەمای یەکەم و دووەم وەرگرتنەکانی
سینەمای جیهانی سێیەم  ،سینەمای سێیەم .نیپراکتیکەوە سیاسیۆک و هەم لەڕووی رلەڕووی ناوە

کەی رەوتارە ورووژێنە کە ،لەگەڵ ئەوەشدا. ەپاڵخرێتئەمەی دە بەشێوەی باوە، هەرچەند ينی
گەشەکردنی  سەبارەت بە تێبینییەکان و ئەزموونەکان» الوەکی ناونشانی ،سۆالناس و گەتینۆ

وەک  یانئەوان سینەمای سێیەم بەاڵم ،هەبوو «سێیەمداجیهانی لە  ڕزگاریدەر یەکیسینەما
 بەر بەنبەرانەک وەک کاردانەوەیەک  دادەنا،سینەمای یەکەم و دووەم  بەر بەنبەراکاردانەوەیەک 

واڵتێکی جیهانی لە کە  ،کەم، سینەمای بۆڵیوود لەخۆدەگرێتسینەمای یە .جیهانی یەکەم و دووەم
کە لە  ،ای سێیەمیش دەتوانێت ئەو فیلمانە لەخۆبگرێتهەروەها سینەم .وستدەکرێتم درسێیە

فیلمی "» :(بەڵگە بخەمەڕوو کە ،بۆیە مەبەستمە هەر)ستدەکرێن ودر داواڵتانی جیهانی یەکەم
 ـی11"فیلمە هەواڵییەکان"چەپی نوێی ئەمریکا،  وستکردنیفیلم درگروپێکی  ـی9"دەنگووباس

فەرانسە و سینەمای  ـی11"بارودۆخە گشتییەکان"ی ئیتاڵیا، فیلمەکانی یتنەوەی خوێندکاروبزو
 وەرگیراوۆ، ۆالناس و گەتینس) «.و ژاپۆن اریتانی هب یەکانییفیلمەکانی بزوتنەوە خوێندکاری

، ێینبندا ژینگەیەکی هاوچەرخانەتر نێوسینەمای سێیەم لە ئەوەیبۆ (. Chanan, 1983 pp17لە
وەک نموونەکانی سینەمای سێیەم لە  ،دەکەم 12کەیفیلمەکانی ئاالن کالرک و مایکڵ هان بەئاماژە 

ە ییاری»ی کالرک و «فیل»فیلمی  کە ،لەسەر ئەو بڕوایەم بەتایبەت .ساڵی ڕابردوودا ٠٢
 نسینەمای سێیەم کاردانەوەیانە لە باشترین نموونەکانی کە، دوو دیی هانـ13«ییەکاناوپێکەنین
 سەیری  هەتا هەڵدەچننبینەر  تەنگ بەهەردووک فیلمەکە  .دایتوندوتیژنمایشکردن  بەر نلەبەرا
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هەروەها  ،اتلەخۆی بک و پرسیار اتبککانی سینەمای یەکەم یدەرەوەی بونیادە فۆڕماڵە سینەمایی
وری وکولت لەبارەی« فیل»فیلمی . ننهەڵدەچ انی خۆشی هتەنگ بە کۆمەڵگەکە دووک فیلمهەر

بوڵکردنی ەق لەبارەییش «ییەکاناوە پێکەنینییاری» یر دایە و فیلموکوشتن لە ئایرلەندی باکو
 .دەی سینەما لەالیەن بینەرەوەیەتوندوتیژی لەسەر پەر

سەرەکی دەزانم لە پێناسەکردنی سینەمای کە بە سێ توخمی  ،شتێک بدەمەوە دەمەوێت ئاوڕ لە
بەرهەمەکانی  تاوتوێکردنیلە  ەکانزیاتر بەرهەمهێنانییە وەک ڕێبازە ،هەروەها وسێیەمدا 

 بەرهەڵستی: شیکاریان بۆ دەکەم ئەمانەن کە من ،ئەو ڕووبەرانەی. ببەم بەکاریان 14جەنینگز
 دەمیرسە ، سینەمای نەتەوەیی لە فیلمەکانی15«ئاگرەکان داگیرسان»فیلمی  بەکارهێنانیسیاسی، 

 لەڕێگەی بەکارهێنانیەکانی بینەران و کارلێککردن گێڕانەوەییانە، پرسیار بەرهەڵستیدا، ی ئەوجەنگ
 16«.لە بریتانیا گوێبگرە»فیلمی 

 
 

 :رنج سه
  تییه ی، كردوویهیرگێڕی فارس وهبوو،  "چوارچێوەیەکی تازە"شانی ڕەسەنی ئەم وتارە يناون

ی  كه فارسییه  هشانیناون مان هه ك، ت پارێزییه مانه ك ئه ، وهیشیوەرگێڕی کورد م، مای سێیه سینه
 .وەودەستنیشانکردی بۆ "سینەمای سێیەم"
 

 :كان راوێزه په
    

1- Fernando Solanas :لە شاری  بوێنس  ٨٦٩٩ی شوباتی ٨٩ فەرناندۆ سۆالناس لە
یەکەم کورتە فیلمی خۆی بەناوی . ئایریسی پایتەختی واڵتی ئەرجەنتین لەدایکبووە

دووەم فیلمی خۆی لەساڵی . دا سازکرد ٨٦٩٠لەساڵی ( Seguirandando)« وەڕێکەوە»
کە تێیدا ئاوڕ  ،بوو« کاتژمێری کوورەکان»کە بەناوی  ،وستکردلەگەڵ گەتینۆ در ،دا ٨٦٩١

 .ی لە ئەمریکای التین دەداتەوەتوندوتیژلە کۆلۆنیالیزمی نوێ و 
2- Octavio Getino:-شاری لیۆنی ئیسپانیا لەدایکبوو  لە ٨٦٩١ی ی ئاب٩  له ئۆکتاڤیۆ گەتینۆ

بەهۆی  ٠٢٨٠ی تەشرینی ساڵی ٨ئەرجەنتین و لە کۆچیکرد بۆ واڵتی  ٨٦١٢و لەساڵی 
 .نەخۆشی شێرپەنجەوە ماڵئاوایی لەژیان کرد

3- Hour of the Furnaces (La Hora de los Hornos) 
4- towards a third cinema (hacia un tercer cine) 

5- pure spectacle 
 cinema d'auteur -سينماالمؤلف -6
7- a misplaced ambition 
8- cinema of decolonization 
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9- Newsreel 
01- Cinegiornali 
00- EtatsGeneraux du 
02- Alan Clarke and Michael Haneke 
03- Funny Games 
04- Jennings 
05- Fires Were Started 
06- Listen to Britain 

 
 

 : م وتاره رگێڕانی ئه ی وه رچاوه سه
 
1- A Fresh Framework, Author:Tomas Leach in www.zenbullets.com 
 -توماس لیچ، ترجمە محسن قادری: ەنویسند سینمای سوم، چارچوبی نو -2

www.anthropology.ir 
3-  

http://www.zenbullets.com/

